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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1281271 Nr: 2203-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIRETORIA DO FORUM CIVEL DA COMARCA DE 

CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETOR DE APREENSÕES DO FORUM DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que expedi edital n.º 003/2018 e regulamento.

Decisão

PROCESSO Nº:

1998/2371 – CÓDIGO 95867

REQUERENTE:

FLAVIA MANUELA TEIXEIRA

 ADVOGADA:

ANA CECÍLIA BICUDO – OAB/MT 15.889

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido para baixa de penhora efetivada em processo que 

tramitou perante a 17ª Vara Cível de Cuiabá-MT, atualmente desativada, 

sob a responsabilidade da Central de Arquivos – Diretoria do Foro.

 Verifica-se que a requerente pleiteia em nome de Alceu Ribeiro Teixeira.

 Assim, considerando que a requerente não demonstrou a legitimidade 

para agir em nome do Embargante, INTIME-SE a causídica para regularizar 

o pedido em nome do Em bargante e procuração, ou, caso falecido, 

apresentar a certidão de óbito e/ou inventariante .

 Ademais, extrai-se que a penhora foi efetivada no Processo de 1994/819 

– Código 95872, cuja petição e documentos sobre a respectiva averbação 

devem ser dirigidos a este processo.

 Intime-se.

 Cuiabá, 27 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA n.º 0703306-23.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) LÍDIA SPERKA CHUPEL, Matrícula nº. 5013, Auxiliar Judiciário, 

lotado(a) no(a) Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca da Capital - SDCR , referente ao quinquênio 201 2/2017.

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

Informação n.° 026/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 04 ( quatro) 

licenças-prêmio relativas ao período de 14/12/1992 a 14/12/2012, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 14/12/2012 a 

14/12/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 21 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA n.º 0706949-86.2018.8.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) MÁRCIA ELIZA RIBEIRO DA COSTA, Matrícula nº. 4184, 

Técnico Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 8ª Vara Cível - Comarca da 

Capital - SDCR , referente ao quinquênio 201 0/2015.

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

Informação n.° 025/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 03 ( três) 

licenças-prêmio relativas aos período s de 04/12/1990 a 04/ 12/1995 e de 

04/12/2000 a 04/12/2010, bem como a ausência de violação ao disposto 

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

Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 

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

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 04/12/2010 a 

04/12/2015, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.
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 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 21 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Ofício nº 047/2018-DF

 Cuiabá-MT, 16 de março de 2018.

DA: DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT - JUÍZA 

DIRETORA DO FORO JUÍZA EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA.

À: CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO – 

DESEMBARGADORA CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TJMT - 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA 

RIBEIRO.

 Assunto: Resposta ao Ofício nº 22/2018-GAB-J.AUX. (Cia 

0015708-83.2018.811.0000)

Senhora Desembargadora Corregedora,

 Pelo presente informo a Vossa Excelência que o Ofício nº 

22/2018-GAB-J.AUX. (Cia 0015708-83.2018.811.0000) foi encaminhado 

ao Juiz Coordenador da Central de Processamento Eletrônico, 

considerando que em face da CPE ter abarcado o NEXPED, núcleo que 

além da expedição de documentos, direcionava estagiários para atender 

as demandas das Varas.

 Sem mais para o momento, mantenho-me à disposição para o que se fizer 

necessário.

Respeitosamente,

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0707407-06.2018.8.11.0001

REQUERENTE (S):

 LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO

ADVOGADO (A):

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB/MT 3.575-B

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa de Desarquivamento proposto 

por LINDOMAR DO CARMO SOBRINHO em relação a Guia nº 93383 no 

valor de R$ 80,45 (oitenta reais e quarenta e cinco centavos) sob o 

fundamento de valor pago indevidamente.

Relata que solicitou o desarquivamento e após o recolhimento constatou 

que o processo tramitou sob o pálio da Justiça Gratuita.

Relatados. DECIDO.

 Em que pese às alegações da parte, verifica-se que o pleito não se trata 

de hipótese abrangida pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez 

que o direito a restituição não se enquadra no conceito de valor recolhido 

indevidamente, em duplicidade ou a maior.

 Destarte, extrai-se do sistema Apolo que o referido processo foi 

arquivado com baixa em 27/08/2008.

 Ainda que tenha sido beneficiado pela assistência judiciária, dispõe o art. 

H Y P E R L I N K 

"http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11707038/artigo-9-da-lei-n-1060-de-

05-de-fevereiro-de-1950" \o "Artigo 9 da Lei nº 1.060 de 05 de Fevereiro 

d e  1 9 5 0 "  9 º d a  L e i  n º  H Y P E R L I N K 

"http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109499/lei-de-assist%C3%AAncia

-judici%C3%A1ria-lei-1060-50" \o "Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 

1950." 1.060/50 que a benesse compreende todos os atos do processo 

até decisão final do litígio.

Ademais, apresunçãode pobreza, para fins de concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, ostenta caráterrelativo, podendo o 

magistrado investigar a situação do requerente caso entenda necessário.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente a Guia nº 

93383.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se o expediente.

 Cuiabá, 26 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza De Direito Diretora Do Foro

CIA Nº:

0706008-39.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

 HORST VILMAR FUCHS – OAB/MT 20.987-A

ADVOGADO:

HORST VILMAR FUCHS – OAB/MT 20.987-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Providências encaminhado pela Corregedoria Geral 

da Justiça acerca da reclamação formulada em razão da demora na baixa 

do protesto da dívida já quitado referente aos autos nº 826439 – tramitado 

na Quinta vara Cível de Cuiabá.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se decisão proferida na data de 

02/03/2018 acerca do objeto da reclamação.

Em seguida foi solicitado ao Gestor Judiciário da vara o cumprimento da 

decisão sobre a comunicação do pagamento ao Setor de Arrecadação, 

visto que o processo está em trâmite.

Com a resposta extrai-se que o requerente peticionou e informou nos 

autos a quitação, cujo processo encontrava-se em trâmite em razão do 

pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte contrária, sendo 

que poderia ter informado e encaminhado o comprovante de pagamento 

diretamente via e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação 

(TJMT).

Ademais, a decisão proferida pelo juízo acerca do pagamento informado 

nos autos foi devidamente cumprida, bem como em consulta ao sistema 

Apolo consta a informação encaminhada ao DCA/TJMT para que 

procedesse a baixa do protesto em nome da parte.

Por fim, considerando que as providências para a baixa do protesto já 

foram tomadas e não há como imputar quaisquer erros aos servidores, 

determino o arquivamento da reclamação.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 26 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 143/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de Justiça da Zona Presídio, 

lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o trimestre 

de ABRIL a JUNHO/2018, na forma abaixo discriminada:

* A Portaria nº 143/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 960241 Nr: 4923-41.2015.811.0041

 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: ALIBERTO JANUARIO DE FRANÇA FIGUEIREDO, 

LINDALVA VENTURA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OASLURDE FIGUEIREDO 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/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$ 

15.684,62 (quinze mil e seiscentos e oitenta 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$7.924,84(sete mil e 

novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 7.759,78(sete mil e setecentos e 

cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), para fins da guia de 
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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.: 1140210 Nr: 27466-04.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE NILSON DA SILVA BERNARDO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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$ 

737,85 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta 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$ 

361,00(trezentos e sessenta e um reais), 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.: 388288 Nr: 24049-87.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARISA SOARES MULLER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RD NEWS PODERES E BASTIDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/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$ 

1.004,74 (um mil e quatro reais e setenta e quatro centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$472,87 (quatrocentos e dois reais e oitenta e sete 

centavos) R$502,37(quinhentos e dois reais e trinta 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014023 Nr: 29299-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ROQUE PEREIRA LEMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 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$ 

738,33 (setecentos e trinta e oito reais e trinta 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$ 

361,48(trezentos e sessenta e um reais e quarenta 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.: 1132080 Nr: 23903-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ANGELICA SILVA VIRMIEIRO

 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: 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$ 

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.: 373903 Nr: 10208-25.2009.811.0041

 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: JOSÉ ROBERTO DE JESUS OLIVEIRA

 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: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/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$ 

690,43 (seiscentos e noventa 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$313,58(trezentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), para fins 
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da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

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.: 1103290 Nr: 11818-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR MEDEIROS BONFIM

 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$ 

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.: 797395 Nr: 3769-56.2013.811.0041

 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: DERLI JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS - 

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$ 

560,85 (quinhentos e sessenta reais e oitenta 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$ 184,00(cento e 

oitenta e quatro reais), 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.: 1083649 Nr: 3271-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO SAMUEL ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

524,31 (quinhentos e vinte e quatro reais e trinta 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$ 147,46(cento e 

quarenta e sete reais e quarenta 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.: 786031 Nr: 39915-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SOARES PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, J. 

ROCHA IMOVEIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12546

 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$ 

3.003,02 (três mil e três reais e dois centavos), a que foi condenado nos 

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

R$1.501,51(um mil e quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 1.501,51(um mil e quinhentos e 

um reais e cinquenta 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.: 840767 Nr: 45117-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/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 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. 
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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.: 1167760 Nr: 39154-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS PRADO DORILEO JUNIOR

 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: 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$ 

738,97 (setecentos e trinta e oito 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$ 

362,12(trezentos e sessenta e dois 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.: 306909 Nr: 16082-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR HUMBERTO ALVES FILHO 

- OAB:5.025, PAULA VIRGINIA PEREIRA ALVES - OAB:6.058/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$ 

1.063,22 (um mil e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$502,11 (quinhente dois preais e vinte e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$531,61(quinhentos e 

trinta e um reais e sessenta e um 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.: 1145474 Nr: 29849-52.2016.811.0041

 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: CREUSA GONÇALVES PERINI

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA - 

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$ 

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.: 819735 Nr: 26006-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-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$ 

2.646,20 (dois mil e seiscentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), 

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

forma separada, sendo R$1.323,10(um mil e trezentos e vinte e três reais 

e dez centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.323,10(um 

mil e trezentos e vinte e três 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.: 1076654 Nr: 58366-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELGADO DE LIMA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/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$ 

724,24 (setecentos e vinte e quatro reais e vinte 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$ 

347,39(trezentos e quarenta e sete reais e trinta 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), 
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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.: 1126667 Nr: 21581-09.2016.811.0041

 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: JOILSON DIAS PEREIRA

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

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

MARQUES - OAB:18.047 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$ 

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

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 oitenta 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.: 1116271 Nr: 17129-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO RODRIGUES DE PAULA

 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$ 

519,21 (quinhentos e dezenove reais e vinte 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$ 142,36(cento e 

quarenta e dois reais e trinta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094038 Nr: 7943-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE REGINA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT, TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO - OAB:18228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12.503

 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$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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942087 Nr: 55800-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MOURA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/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$ 

2.335,46 (dois mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.167,73(um mil e cento e 

sessenta e sete reais e setenta e três centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 1.167,63(um mil e centos e sessenta e sete reais e 

sessenta e três 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.: 1143998 Nr: 29170-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FERNANDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-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$ 

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.: 1020493 Nr: 32185-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDECIR FAGUNDES VALIM

 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

 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.: 1167919 Nr: 39234-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVALTO ARAUJO PIRES JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/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$ 

515,73 (quinhentos e quinze reais e setenta 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$ 138,88(cento e 

trinta e oito reais e oitenta 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.: 1160439 Nr: 36111-18.2016.811.0041

 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: PAULO RAFAELO TEIXEIRA DA SILVA

 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: 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$ 

515,84 (quinhentos e quinze reais e oitenta 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$ 138,99(cento e 

trinta e oito reais e noventa 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111327 Nr: 15225-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:13.127/B

 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$ 

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805119 Nr: 11584-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORT., EXPORT. E DISTRIB. DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, JAIRO FRANCISCO DE SOUZA, 

ERIVELTO DA SILVA GASQUES, AUDENICE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-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$ 

349,21 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte 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$ 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.: 1135625 Nr: 25354-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FERREIRA BUENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME COSTA COUTINHO - 

OAB:21.301/O/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, 

JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, MICHELLE 

VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21451/O

 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$ 

517,17 (quinhentos e dezessete reais e dezessete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 
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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.: 362795 Nr: 32228-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO NEVES DE ARRUDA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, 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 requerido, para que efetue, no prazo de 5 

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

660,20 (seiscentos e sessenta reais e vinte 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$283,35(duzentos e oitenta e três reais e trinta e cinco 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.: 835012 Nr: 40229-42.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOYLTON SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:17.265/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$ 

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148706 Nr: 31116-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZENI GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 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.: 1151932 Nr: 32545-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SILVEIRA

 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 GIMENES 

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$ 

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.: 1033382 Nr: 38303-55.2015.811.0041

 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 ANIBAL DE MATOS FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - OAB:21.848, 

ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:OAB/MT 6384-B, LUCAS PINHEIRO 

CIRIACO - OAB:21.182-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - 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$ 

529,60 (quinhentos e vinte e nove reais e sessenta 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$ 152,75(cento e 

cinquenta e dois 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 
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(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.: 1141209 Nr: 27923-36.2016.811.0041

 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: JOÃO BATISTA DE LIMA

 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.: 1103332 Nr: 11851-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE AMARAL FERREIRA

 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.: 1042005 Nr: 42536-95.2015.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA DO BRASIL 

LTDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-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$ 

529,22 (quinhentos e vinte e nove reais e vinte e dois 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$ 152,37(cento e 

cinquenta e dois reais e trinta 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.: 1085726 Nr: 4146-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BENTO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS MPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864/MG

 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$ 

253,40 (duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$188,43(cento e oitenta e oito reais e quarenta e três 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 64,97(sessenta e 

quatro reais e noventa 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.: 992678 Nr: 19715-97.2015.811.0041

 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: SIDNEY FRANCISCO DE OLIVEIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 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$ 

534,31 (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta 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$ 157,46(cento e 

cinquenta e sete reais e quarenta 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 12 de 586



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173097 Nr: 41359-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO LOURENÇO MARTINOTTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT, sinthia beretta - OAB:12732/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$ 

738,36 (setecentos e trinta e oito reais e trinta 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$ 

361,51(trezentos e sessenta e um reais e cinquenta 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.: 1004764 Nr: 25447-59.2015.811.0041

 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: ANTENOR ROCHA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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/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$ 

533,20 (quinhentos e trinta e três reais e vinte 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$ 156,35(cento e 

cinquenta e seis reais e trinta 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.: 353053 Nr: 23437-86.2008.811.0041

 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: REGINA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

RODRIGO LUIS GOMES PENNA - OAB:9998 MT, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/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$ 

663,13 (seiscentos e sessenta e três reais e treze 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$286,28(duzentos e oitenta e seis reais e vinte 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.: 797932 Nr: 4317-81.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA AIKO KOSEKI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/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.: 457300 Nr: 27646-30.2010.811.0041

 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: ROSALINA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE AREENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 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$ 

2.158,88 (dois mil e cento e cinquenta e oito reais e oitenta e oito 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$1.049,94 (um mil e quarenta e 
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nove reais e noventa e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$1.079,44(um mil e setenta e nove reais e quarenta 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.: 706802 Nr: 733-74.2011.811.0041

 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: J. S. S., E. S. S., ANTÔNIO PEDRO DO ESPÍRITO SANTO

 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: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 -A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/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$ 

708,51 (setecentos e oito reais e cinquenta e um 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$331,66(trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis 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.: 790717 Nr: 44768-85.2012.811.0041

 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: CARLA FALCI DE OLIVEIRA GRIPP, THIAGO DUQUE 

GRIPP, CATARINE FALCI DE OLIVEIRA ANTUNES MACIEL, THIAGO 

AQUINO ANTUNES MACIEL

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

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DA GARÇA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:16406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 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$ 

1.535,14 (um mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), 

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

forma separada, sendo R$767,57(setecentos e sessenta e sete reais e 

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

767,57(setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta 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.: 721101 Nr: 16586-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/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$ 

1.628,08 (um mil e seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), a que 

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

separada, sendo R$814,04(oitocentos e quatorze reais e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 814,04(oitocentos e 

quatorze reais 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.: 1131170 Nr: 23472-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BATISTA DE ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/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$ 

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 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.: 1083303 Nr: 3099-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MORAIS POMPEU DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815

 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$ 

524,31 (quinhentos e vinte e quatro reais e trinta 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$ 147,46(cento e 

quarenta e sete reais e quarenta 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.: 940584 Nr: 54906-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORADES FILHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/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$ 

2.169,30(dois mil e cento e sessenta e nove reais e trinta centavos), a que 

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

separada, sendo R$1.084,65(um mil e oitenta e quatro reais e sessenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.084,65(um 

mil e oitenta e quatro reais 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.: 1136662 Nr: 25908-94.2016.811.0041

 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: VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS

 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: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$ 

517,17 (quinhentos e dezessete reais e dezesste 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.: 888475 Nr: 22227-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIARA CARDOSO PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB: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$ 

546,24 (quinhentos e quarenta e seis reais e vinte 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$ 

169,39(cento e sessenta e nove reais e trinta 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.: 954105 Nr: 2115-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON APARECIDO DE SOUZA

 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

 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.: 1171820 Nr: 40921-36.2016.811.0041

 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: LADS, KATIA CILENE ROSA DE AVELAR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S DE OLIVEIRA - 

OAB:19174
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, 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$ 

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.: 1173472 Nr: 41494-74.2016.811.0041

 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: BLMC, ARLI ROCHA DE MACEDO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

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$ 

515,50 (quinhentos e quinze 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$ 138,65(cento e 

trinta e oito 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.: 1113795 Nr: 16257-38.2016.811.0041

 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: ANDREIA CASSIANO 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$ 

519,21 (quinhentos e dezenove reais e vinte 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$ 142,36(cento e 

quarenta e dois reais e trinta 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.: 1170214 Nr: 40263-12.2016.811.0041

 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: LUIS ANTONIO DE ARRUDA

 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: 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$ 

515,73 (quinhentos e quinze reais e setenta 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$ 138,88(cento e 

trinta e oito reais e oitenta 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.: 921103 Nr: 44076-18.2014.811.0041

 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: DOUGLAS FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos 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.: 1101256 Nr: 11055-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL JUNIOR CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

SILVA - OAB:8.184-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$ 

520,75 (quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), a que foi 
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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$ 143,90(cento e 

quarenta e três reais e noventa 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.: 1034410 Nr: 38835-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DAMIÃO RALDES

 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

 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$ 

1.361,24 (um mil e trezentos e sessenta e um reais e vinte e quatro 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$680,62(seiscentos e oitenta reais 

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

680,62(seiscentos e oitenta reais e sessenta 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.: 1146358 Nr: 30150-96.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CORDEIRO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB: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$ 

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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1009602 Nr: 27397-06.2015.811.0041

 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: ELIANE VIEIRA DE FREITAS, 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:6565/MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 

9.913

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

 Visto.

Ante a petição retro, determino a intimação do administrador judicial para 

que informe se já foi cumprida a determinação de fl. 19, quanto a inclusão 

do crédito em favor da habilitante.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 949057 Nr: 59702-77.2014.811.0041

 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: MARCIA ARAUJO MACIEL, 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, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 

9.913

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

 Visto.

Ante a petição retro, determino a intimação do administrador judicial para 

que manifeste no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1012741 Nr: 28700-55.2015.811.0041

 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: ARIAN CARLOS LIMA ARRUDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565-MT, MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - 

OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

Ante a petição retro, determino a intimação do administrador judicial para 

que manifeste no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 744071 Nr: 41084-89.2011.811.0041

 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: SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - A 

TRIBUANA, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 
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- OAB:6358, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1.602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na 

inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do NCPC, e determino ao administrador judicial que inclua no 

quadro-geral de credores da recuperanda a diferença do crédito da parte 

autora, somando, assim, o montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil 

reais), na classe quirografária, os quais deverão ser atualizados 

observando a regra do art. 9.º, inciso II, da LRF.Condeno a parte vencida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver.Fixo os 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no valor de 

R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com fundamento no art. 85, §2º, do 

CPC.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos mediante a adoção das 

ba ixas e  anotações necessár ias .Publ ique-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 119691 Nr: 27468-28.2003.811.0041

 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: ANTONIO ADEMIR BOLBOENA, VANILSO DE ROSSI

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

E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO P. DE ÁVILA - 

OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, JOSÉ CÉLIO 

GARCIA - OAB:2809/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - 

OAB:1823-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT

 Visto.

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

ADEMIR BALBOENA referente ao crédito trabalhista devido nos autos do 

Processo n.º 00180.2002.051.23.00-7, perante a Vara do Trabalho de 

Tangará da Serra-MT, no valor de R$ 10.847,60 (dez mil, oitocentos e 

quarenta e sete reais e sessenta centavos).

Proferida sentença de procedência do pedido (fls. 26/27), o requerente 

apresentou Planilha atualizada, requerendo o imediato pagamento do valor 

de R$ 38.725,31 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e 

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

dificuldades financeiras (fls. 39/42).

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

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

inclusão do referido crédito no QUADRO GERAL DE CREDORES.

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

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

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

elaborado pelo profissional sobre o valor do crédito em exame.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1287144 Nr: 3990-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALNEBIO BARBOSA BRAGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELINTO FIRMO DO PATROCINIO 

JUNIOR - OAB:9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente pedido de habilitação de crédito veio desacompanhado do 

comprovante de recolhimento das custas processuais, conforme certidão 

retro.

Assim, intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1286540 Nr: 3742-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO GALDINO MOREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CÍCERO GALDINO 

MOREIRA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963743 Nr: 7771-98.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A, CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 967212 Nr: 7898-36.2015.811.0041

 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: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ALINE BARINI NÉSPOLI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 18 de 586



 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA

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

OAB:9229/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB-MT 7.950

 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 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1117591 Nr: 17750-50.2016.811.0041

 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: ABDENEGO DA CONCEIÇÃO PESSOA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:15.562 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 PESSOA, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (Processo nº 59123-32.2014.811.0041 – 

Código 947963), 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 

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias.Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se 

que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

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

conclusos.Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1285916 Nr: 3536-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILSON DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 4.039,20 (fl. 12), atualizado até 23/01/2018, tendo sido o 

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

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1192772 Nr: 2298-63.2017.811.0041

 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: WILLYAN LOPES DE CASTRO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA PATRICIA CHAGAS 

MUNIZ DIAS - OAB:1147/RO, EVANETE REVAY - OAB:1061/RO, 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

 Visto.

WILLYAN LOPES DE CASTRO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA E OUTRA (Processo nº 30015-21.2015.811.0041 – 

Código 1015739), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

26.419,84, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06/38).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam, no mérito, a 

inclusão tão somente do crédito líquido do habilitante (R$ 18.806,58) (fls. 

42/47 e 49/51).

Parecer do Ministério Público (fls. 52/53).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 26.419,84, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0010268-20.2014.5.14.0031.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

WILLYAN LOPES DE CASTRO, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 18.806,58, classificado como trabalhista, devendo ser 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152819 Nr: 33018-47.2016.811.0041

 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: ALICELIO NASCIMENTO DE SOUZA, 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, RAIAN TEODORO LIMA - OAB:MT/17.888/0

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

ALICELIO NASCIMENTO DE SOUZA ajuizou a presente ação para requerer 

reserva de valores a título de crédito trabalhista na recuperação judicial da 

empresa DSS SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, “tendo 

em vista a falta de liquidez do crédito trabalhista frente ao processo de 

conhecimento que tramita na 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá, processo n. 

0000834-87.2015.5.23.0009, que ainda está na fase recursal” (sic – fl. 

04-v)”.
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Ocorre que o credor não observou o regramento legal disposto no art. 6º, 

§3º da Lei de Recuperação Judicial, e diante de tal conjuntura, não se 

justifica a continuidade do incidente, razão pela qual declaro extinto com 

fundamento no item IV do art. 485, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Administrador Judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1284507 Nr: 3090-80.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:OAB/MT 

4.719-B, LUÍZ HENRIQUE CARLI - OAB:8.559 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 39.905,74 (fl. 10), atualizado até 30/09/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 24/06/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1171582 Nr: 40829-58.2016.811.0041

 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: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, SANTA MARIA 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB: 16.638, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante a manifestação do administrador judicial (fls. 16/18), intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 dias úteis, traga aos autos o 

comprovante de pagamento do crédito em questão.

Com a manifestação nos autos, renove-se vista ao Administrador Judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1286244 Nr: 3644-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTICHIO ALEX BOM DESPACHADO E SILVA NETO

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

BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA 

METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE MILENE LAMIN - OAB:, 

DONIZÉTI LAMIM - OAB:4449-B, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

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

valor de R$ 38.054,99 (fls. 53/54), atualizado até 31/10/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

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

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

a data do pedido de recuperação judicial.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 840748 Nr: 45098-48.2013.811.0041

 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: CLAUDIO HOLZHAUSEN ROSA, DECIO JOSE TESSARO, 

ESCRITORIO AUDE, ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:3.162/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 28, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191603 Nr: 1914-03.2017.811.0041

 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: N.R MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI - ME, 

CARLOS QUEIROZ TEIXEIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764A, SILVIO QUEIROZ TELES - OAB:10440/MT

 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

 Visto.

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS EIRELI ME ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 

29997-63.2016.811.0041 – Código 1146110), com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 11.536,15, no quadro geral de credores, juntando, 

para tanto, os documentos que entendeu necessários (fls. 05/06 e 11/13).

A recuperanda requer a modificação do crédito do habilitante, para o valor 

de R$ 9.171,44 (fls. 17/19).

O Administrador Judicial manifestou-se favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial perfaz a quantia de R$ 10.758,11 (fls. 21/25).

Parecer do Ministério Público (fls. 26/27).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da locação de bens móveis, no valor total de R$ 

8.000,00, conforme nota fiscal de débito (fl. 06).

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Assim, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 
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cálculo atualizado até a data do pedido de recuperação judicial 

(15/08/2016), no valor de R$ 10.758,11.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS EIRELI ME, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 10.758,11, classificado como ME/EPP.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174843 Nr: 42062-90.2016.811.0041

 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: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS FILHO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A

 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

 Visto.

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS FILHO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

43.502,17, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/10 e 13/14).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 18/19 e 21/22).

Parecer do Ministério Público (fls. 23/24).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 43.502,17, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0001002-07.2015.5.23.0004.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS FILHO, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 43.502,17, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1238087 Nr: 17546-69.2017.811.0041

 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: CREUZA DA SILVA CAMPOS MOREIRA, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - 

OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 18/19, e concedo o prazo de 05 dias úteis para que a 

recuperanda apresente resposta.

Com a manifestação nos autos, renove-se vista a Administradora Judicial, 

para que, no prazo de 05 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1247794 Nr: 20453-17.2017.811.0041

 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: ALESSANDRO LOURENÇO ALVES, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Visto.

ALESSANDRO LOURENÇO ALVES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de UNIÃO 

TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP (Processo nº 29714-40.2016.811.0041 – 

Código 1145175), com sua consequente inclusão do valor de R$ 6.292,39, 

no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 08/25).

A recuperanda pugna pelo acolhimento do pedido formulado (fls. 31/32).

O Administrador Judicial manifestou-se favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial perfaz a quantia de R$ 6.169,83 (fls. 33/55).

Parecer do Ministério Público (fls. 56/58).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 6.292,39, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000940-76.2016.5.23.0021.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Assim, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, no valor 

de R$ 6.169,83.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

ALESSANDRO LOURENÇO ALVES, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 6.169,83, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1279955 Nr: 1834-05.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINTO JOSÉ SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR - ÓLEOS VEGETAIS PARANÁ S/A - 

IND. E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE PEDROSO LEANDRO - 

OAB:59.989/PR, EDUARDO MUNARETO - OAB:24.665/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O presente “SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO” ajuizado por JULINTO 
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JOSÉ SOUZA SANTOS em face de OLVEPAR – ÓLEOS VEGETAIS 

PARANÁ S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO perante o Juízo de Coronel Vivida 

(PR), foi remetido ao Juízo Universal da Falência pela decisão exarada às 

fls. 42

Pois bem, como se infere dos autos, antes de determinar a remessa do 

processo ao Juízo da Falência, o MM. Juiz de Direito de Coronel Vivida 

(PR), determinou a citação de todos os interessados (fl. 29/verso), 

constando à fl. 36/verso, a juntada do comprovante de citação postal da 

OLVEPAR – ÓLEOS VEGETAIS PARANÁ S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 

ocorrida na pessoa de CLODOMIR LIDANI.

Entretanto, deve-se observar que OLVEPAR – ÓLEOS VEGETAIS 

PARANÁ S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO, atualmente integra a massa 

falida da OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, representada pela 

síndica TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELLI, que ainda não foi 

citada.

Assim, determino:

1 – A citação do representante legal da síndica, KLÉBER BISSOLATI, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme dispõe artigo 

721, do Código de Processo Civil.

2 – Apresentada a resposta, intime-se o requerente para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 3 – Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

4 – Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1171446 Nr: 40762-93.2016.811.0041

 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: JOSE RENATO COUTO DE OLIVEIRA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 23.113,86, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público.Isento de 

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

com as cautelas de praxe.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1192721 Nr: 2279-57.2017.811.0041

 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: ELTON FANAIA REZENDE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DOREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17.623/MT, 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

 Visto.

ELTON FANAIA RESENDE ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 67.676,28, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 08/13).

A recuperanda manifesta pela inclusão do crédito do habilitante (fls. 

17/21).

O Administrador Judicial pugna pela extinção do processo sem resolução 

do mérito, tendo em vista que o crédito indicado nestes autos já está 

relacionado no quadro geral de credores (fls. 23/25).

No mesmo sentido, é o parecer do Ministério Público (fls. 26/27).

Pois bem, o presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 67.676,28, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0001320-62.2016.5.23.0001.

De fato, tal como pontuado pelo Administrador Judicial, o crédito em 

questão já se encontra inserido na relação de credores da recuperanda 

(fl. 25), razão pela qual, declaro extinto o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1287151 Nr: 3996-70.2018.811.0041

 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: MASSA FALIDA DE OLVEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO VICTOR GUERRA - 

OAB:3734, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Vieram-me conclusos os presentes autos de ALVARÁ JUDICIAL, tendo 

como requerente MASSA FALIDA DE OLVEPAR e requerido AGROMON 

S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA.

Contudo, analisando os documentos que o instruem, verifico que o 

presente Incidente foi formado através da r. decisão proferida no Alvará 

Judicial – Cód. n.º 337540, às fls. 1.015/1.016, em que determinei a 

instauração de novo Incidente de PRESTAÇÃO DE CONTAS do antigo 

Sindico VANILSO DE ROSSI.

Assim, a retificação do tipo de ação para PRESTAÇÃO DE CONTAS e do 

polo passivo mostra-se necessário, para constar o Sr. VANILSO DE 

ROSSI como requerido.

II – Assim, DETERMINO que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO retifique-se o tipo de 

ação para PRESTAÇÃO DE CONTAS, bem como o polo passivo para SR. 

VANILSO DE ROSSI, alterando no Sistema Apolo e na capa dos autos.

III – Após, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário cumpra o item 1.1, da r. 

decisão encartada à fl. 5-v, intimando-se o antigo SÍNDICO SR. VANILSO 

DE ROSSI para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente 

documentos e preste suas contas.

IV - Aportados que sejam, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

vindo-me, em seguida, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 98915 Nr: 13649-58.2002.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, TRUST 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7.662/MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, 

LUANA VASSILAKIS MOURA - OAB:8175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B

 Visto.

I - DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário certifique-se o transcurso do 

prazo das partes e eventual manifestação sobre o Laudo Pericial 

apresentado às fls. 205/213.
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II - Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

III - Outrossim, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário proceda ao 

cumprimento do último parágrafo da r. decisão de fl. 204, expedindo-se o 

competente ALVARÁ para a devolução dos honorários periciais à MASSA 

FALIDA DE OLVEPAR S/A.

IV – Sem prejuízo da providência supra, DESENTRANHE-SE a 

manifestação ministerial encartada às fls. 217, eis que equivocadamente 

juntada nestes autos, encartando-a no Processo Cód. 244241.

Cumpridas todas as determinações supra, venham-me conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064163 Nr: 52793-82.2015.811.0041

 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: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R.R. SOLUÇÕES E RECICLAGEM DE 

RESIDUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:MT/ 14.165, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 Visto.

Anteriormente a análise do pedido para que seja designada audiência de 

instrução e julgamento, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 10 dias úteis, esclareça as divergências apontadas pelo 

administrador judicial (fls. 142/144).

 Com a manifestação, renove-se vista ao administrador judicial.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1124514 Nr: 20669-12.2016.811.0041

 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: BELUFI TRANSPORTES RODOVIARIOS, WAGNER 

GARCIA BELUFI, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S.A, BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176624 Nr: 42689-94.2016.811.0041

 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 VOLVO (BRASIL) S/A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO formulado pelo impugnante para o fim 

de EXCLUIR da relação de credores da recuperanda JOSÉ SABINO DA 

SILVA EPP, os créditos provenientes das “Cédula de Crédito Bancário” n. 

294429/001, 294430/001 e 332658/001, por não se sujeitarem aos efeitos 

do plano de recuperação judicial.Sem custas e honorários 

advocatícios.Ciência imediata ao Administrador Judicial e ao Ministério 

Público.Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 851547 Nr: 54481-50.2013.811.0041

 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: LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA, 

LUIZ GUSTAVO AIDAR PAVAO, ALINE BARINI NÉSPOLI, LUIZ CARLOS 

PAVÃO, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUIS CARLOS 

PAVÃO TRANSPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA, C. C. L. A. A. CENTRO NORTE 

DO MATO GROSSO - SICREDI CENTRO NORTE, BANCO DO BRASIL S.A, 

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, BANCO BRADESCO 

S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO RODOBENS S/A, ITAU UNIBANCO 

S.A

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

OAB:9229/MT, ANTONIO FRANGE JÚNIOR - OAB:6218/MT, Camilla 

Caetano - OAB:23318, DANIELA WINTER CURY - OAB:86861B/RS, 

VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ANDRESSA FREITAS BORGES - 

OAB:14639, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571-B, 

ANNE BOTELHO CORDEIRO - OAB:4370/RO, CARLOS ALBERTO 

REZENDE FORTES JUNIOR - OAB:14848/MT, CARLOS JOAQUIM DE 

OLIVEIRA FRANCO - OAB:17916/PR, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378, DOUGLAS 

TADEU MAGALHAES - OAB:14.827/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER 

- OAB:16524/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, GRACIELLE DE 

ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGUELIN - 

OAB:OAB 57.752, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:14232, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.922-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:15.803-MT, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:16.861, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MICHELLE A. GANHO ALMEIDA - OAB:OAB/PR 38.602, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RENATO ALVES DA SILVA - 

OAB:14850/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3.770/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:OAB/SP 208972

 1) Diante do exposto, com fulcro no art. 58, § 1º, da Lei n. 11.101/05, 

DECLARO APROVADO O PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL 

DE CREDORES, e em consequência, HOMOLOGO O PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL À 

LOPES E VIEIRA LTDA E LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES ME, 

destacando-se o seu cumprimento nos termos dos artigos 59 a 61 da 

mesma lei, com as observações relativas às cláusulas/disposições 

consideradas nulas e ineficazes nesta decisão, dispensando, por ora, a 

apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, consignando 

que o marco inicial para cumprimento, tal como consignado no plano, será 

o dia 30 do mês seguinte do mesmo ano da publicação da presente 

decisão. 1.1) Em consequência, DECLARO A NULIDADE da disposição que 

prevê substituição/extinção de garantias sem expressamente condicionar 

à anuência do credor titular; valendo ressaltar que, como tais cláusulas 

não comprometem a essência do plano aprovado pelos credores, deixo de 
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anular o plano na sua essência, eliminando tão somente as premissas 

tidas como ilícitas, sem prejuízo do conteúdo restante, atendendo assim os 

anseios da maioria dos credores que optaram pela sua aprovação. 1.2) 

Também em virtude do controle de legalidade, torno ineficaz o trecho que 

prevê AUTOMÁTICA EXTINÇÃO DE AÇÕES, de modo que com a 

aprovação do plano sejam extintas apenas as ações movidas contra as 

recuperandas, não atingindo os direitos creditícios que os credores 

possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso bem 

como torno ineficaz o trecho que prevê que eventual substituição ou 

liberação de garantias sem consignar a necessidade do consentimento do 

seu titular. 2) Em virtude do disposto no art. 59, da Lei 11.101/05, 

determino a baixa dos apontamentos e protestos existentes em nome das 

recuperandas, tão somente com relação aos créditos alcançados pelo 

plano de recuperação judicial, visto que novados sob a condição de 

cumprimento integral do plano ora homologado. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1081594 Nr: 2309-29.2016.811.0041

 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, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA 

ME

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

OAB:OAB/MT 14.688, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

BANCO DO BRASIL S/A ingressou com o pedido inicial, objetivando a 

habilitação de seus créditos junto à recuperação judicial de 

RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA ME (CÓDIGO 1060549), com 

sua consequente inclusão do valor de R$ 1.313.265,30, no quadro geral 

de credores, juntando, para tanto, os documentos que entenderam 

necessários (fls. 08/86).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante, para que passe a constar o valor de R$ 

1.313.265,30 (fls. 88/90 e 93).

Parecer do Ministério Público (fls. 95/96).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos relativos aos Contratos discriminados às fls. 04/05, no valor 

total de R$ 1.313.265,30.

 Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

BANCO DO BRASIL S/A, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 1.313.265,30, classificado como 

quirografário.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978928 Nr: 13522-66.2015.811.0041

 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: LEODORO TELES PADILHA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

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

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

OAB:12246

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

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

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 994263 Nr: 20668-61.2015.811.0041

 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: KAROLINE DO NASCIMENTO GUERRISE, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATOS - 

OAB:8.427/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

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

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

OAB:12246, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, PAULO INACIO 

DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

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

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819452 Nr: 25724-46.2013.811.0041

 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: HENKEL LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE LACERDA 

SCHUTZ - OAB:4606/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO apresentada por HENKEL LTDA, 

por dependência aos autos da Falência de ABS DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LTDA E OUTRAS (Código 800492), alegando, em síntese, que 

“está arrolada por valor inferior (R$ 11.038,41), quando o correto é R$ 

20.631,64” (sic – fl. 06).

A massa falida requer o não acolhimento desta impugnação em razão da 

preclusão, bem como para que seja mantido o valor do crédito já lançado 

no quadro geral de credores (fls. 21/27).

 O Administrador Judicial manifesta pela inclusão do crédito, porém no 

valor de R$ 11.038,38, eis que parte das mercadorias foram devolvidas, o 

que gerou o abatimento do valor (fls. 30/33).

Parecer do Ministério Público (fls. 46/47).

Pois bem, tal como pontuado pela massa falida e pelo administrador 

judicial, parte das mercadorias foram devolvidas, o que gerou o abatimento 

do valor, restando o valor total de R$ 11.038,38.

 De fato, o crédito em questão já se encontra inserido na relação de 

credores da massa falida, razão pela qual, declaro extinto o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 793185 Nr: 47275-19.2012.811.0041

 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: HOMERO MOREIRA JÚNIOR, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7.438/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 Visto.

Ante a manifestação retro, determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 10 dias úteis, junte aos autos a sentença trabalhista e a 

certidão de crédito trabalhista atualizada até a data da decretação da 

falência (27/07/2011), que demonstre seu crédito líquido de forma 

individualizada.

Com a juntada dos documentos, intimem-se as falidas nos moldes 

requerido à fl. 37, e, após, renove-se vista ao administrador judicial.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1021140 Nr: 32498-24.2015.811.0041

 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: TECELAGEM GUELFI LTDA, ESCRITORIO AUDE, 

ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AYALA COSSIO - 

OAB:99992, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:15.441/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

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

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191691 Nr: 1968-66.2017.811.0041

 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 DO BRASIL S. A., DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Visto.

À fl. 26, o impugnante requer a exclusão do crédito não sujeito aos efeitos 

da recuperação judicial, bem como a retificação do valor habilitado para 

que passe a constar a importância de R$ 1.469.093,53.

Anteriormente a análise do pedido, entendo prudente a intimação da 

recuperanda e do administrador judicial para que manifestem, no prazo 

comum de 10 dias úteis.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1026446 Nr: 35030-68.2015.811.0041

 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: AUTO POSTO MINUANO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA.

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

OAB:666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

I - Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.

II – Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

III – Em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270423 Nr: 27802-71.2017.811.0041

 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: FERNANDO DAMIÃO DOS SANTOS

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

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

OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

dos documentos, conforme decisão exarada à fl. 15.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1033337 Nr: 38285-34.2015.811.0041

 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: TREME TERRA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - 

ME, RAIMUNDO GALVÃO DE MATOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

I - Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.

II – Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

III – Em seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079590 Nr: 1284-78.2016.811.0041

 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: DIEGO OSMAR PIZZATTO, CRISTIANE WOLFF 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE WOLFF FERNANDES - 
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OAB:, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO JOSE COUTINHO 

MEDEIROS - OAB:7921/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (SFX 

PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA), nos autos principais, determino a 

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

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204535 Nr: 6259-12.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO LAJUS - 

OAB:OAB/SC 4.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante a certidão retro, devolvam-se os autos ao r. Juízo deprecante, com 

as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1165672 Nr: 38236-56.2016.811.0041

 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 BRADESCO S/A, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 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

 Visto.

BANCO BRADESCO S/A apresentou IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO 

DE CREDORES por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DE ROFAM´S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 

COSMÉTICOS LTDA EPP, aduzindo, em síntese, que o valor total do seu 

crédito é de R$ 84.412,59, e, portanto, requer a retificação da relação de 

credores.

A recuperanda informa que concorda com os termos da impugnação 

apresentada pelo impugnante (fl. 18).

O administrador Judicial manifesta de forma favorável à retificação do 

crédito da impugnante, ressaltando apenas que o valor do crédito 

atualizado perfaz a quantia de R$ 84.397,20, conforme cálculo anexo (fls. 

23/26).

Parecer do Ministério Público (fls. 27/28).

É o relatório do necessário. Decido.

Como se infere dos autos, a devedora, ora impugnada, não faz qualquer 

oposição à origem dos créditos, sua legitimidade, importância ou 

classificação, tal como estabelece o caput do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

O Administrador Judicial também não se opõe ao valor do crédito indicado 

pela impugnante, manifestando favorável a retificação do crédito no valor 

de R$ 84.397,20, na classe de credores quirografários.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Pelo exposto, acolho o pedido formulado para que seja retificado o valor 

do crédito do impugnante BANCO BRADESCO S/A, para constar o valor de 

R$ 84.397,20, na classe de credores quirografários.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se o administrador judicial para providências.

Ciência ao Ministério Público.

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

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1078553 Nr: 577-13.2016.811.0041

 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: NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.348/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, MILENA FERNANDES MACHADO - OAB:OAB/MT nº 

23661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a proximidade das datas informadas na petição retro, e a 

falta de tempo hábil para confecção do edital, intime-se a recuperanda 

para que, no prazo de 48 horas, em conjunto com o Administrador Judicial, 

indiquem novas datas para a realização da Assembleia Geral de Credores.

Após, conclusos imediatamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1004077 Nr: 25161-81.2015.811.0041

 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: MARILES DAS GRAÇAS TENUTA, RODOLFO CORREA 

DA COSTA JUNIOR

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

TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT, ROSI MARI GIACOMONI BEUX - OAB:3261-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/0, 

LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - OAB:19122

 Visto.

Em consonância com o parecer ministerial de fls. 43, intime-se o 

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

Em seguida, renove-se vista ao Ministério Público.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106629 Nr: 13228-77.2016.811.0041

 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 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/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

Defiro o pedido 58/59, e concedo o prazo de 05 dias úteis para que a 

recuperanda apresente resposta.

Após, renove-se vista ao Administrador Judicial para que, no prazo de 05 

dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 725203 Nr: 20917-51.2011.811.0041

 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: VALERIA SOARES PINHEIRO, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA, DISTRIBUIDORA 

CENTRO AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RENATA 

SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 Visto.

Às fls. 232/233, a parte autora requer a inclusão da empresa UNIDROGA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no polo passivo da ação, eis 

que “de acordo com seu cadastro junto à Receita Federal (doc. anexo), 

possui os mesmos sócios das empresas devedoras, ora Requeridas” (sic 

– fl. 232-v).

Anteriormente a análise do pedido, entendo prudente a intimação do 

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

Com a manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111901 Nr: 15461-47.2016.811.0041

 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: N P3 SERVIÇOS ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242

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

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

OAB:7.187/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Visto.

Ante a manifestação do Administrador Judicial, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 05 dias úteis, manifeste sobre os documentos de 

fls. 45/48, explicando, detalhadamente, a origem dos valores recebidos.

Após, renove-se vista ao Administrador Judicial, para que, no prazo de 05 

dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1113142 Nr: 15955-09.2016.811.0041

 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: ENGETOWER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S.A, BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇOES S.A, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

BIMETAL INDUSTRIA METARLUGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CARVALHO CAIRE 

RAMOS - OAB:117.131/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO interposta por ENGETOWER 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE BIPAR ENERGIA S/A E OUTRAS (CÓDIGO 

1049831), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se a ADMINISTRADORA JUDICIAL para, no 

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

juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1193711 Nr: 2618-16.2017.811.0041

 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: VALDEMIRO PEREIRA MACHADO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Visto.

VALDEMIRO PEREIRA MACHADO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à Falência da COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997).

In casu, resta imprescindível para a averiguação do crédito apontado, a 

juntada do cálculo pelo habilitante nos moldes consignados pelo 

administrador judicial (fl. 54/55), e pela ilustre representante do Ministério 

Público (fl. 56), devendo a parte autora ser intimada para, no prazo de 05 

dias úteis, cumprir a presente determinação.

Com a manifestação nos autos, renove-se vista ao Administrador Judicial, 

para que, no prazo de 05 dias úteis, emita parecer sobre o mérito.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 984688 Nr: 16155-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS GONÇALVES, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

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

11.752

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

 Visto.

Ante a petição retro, intime-se o Administrador Judicial, para que, no prazo 

de 05 dias úteis, manifeste sobre o pedido formulado.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191661 Nr: 1947-90.2017.811.0041

 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: CAROLINA DE BARROS FERREIRA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 
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CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - 

OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Visto.

A recuperanda manifesta pelo “indeferimento da habilitação de crédito 

trabalhista em comento, em razão da evidente inobservância aos 

requisitos estabelecidos pelo Art. 9º da Lei 11.101/2005” (sic – fl. 44).

Parecer do Ministério Público pela intimação da requerente para que 

apresente o cálculo atualizado do crédito até a data do pedido da 

recuperação judicial (fls. 50/51).

In casu, resta imprescindível para a averiguação do crédito apontado, a 

juntada do cálculo trabalhista com a discriminação de verbas e atualização 

até a data do ajuizamento da Recuperação Judicial, de acordo com o 

disposto no artigo 9º, II da Lei de Regência.

Assim, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

dias úteis, apresente o documento solicitado.

Com a manifestação nos autos, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079632 Nr: 1321-08.2016.811.0041

 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: GENIVALDO ROBERTO DE ARAUJO, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 801503 Nr: 7936-19.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CLÁUDIO HEDNEY 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA 

- OAB:6.177/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703-MT

 Visto.

Tendo em vista que não consta nos autos a manifestação da falida 

RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA, intime-se 

a mesma para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1050111 Nr: 46479-23.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DORTA DE FREITAS LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALOR ENGENHARIA LTDA, TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante a o teor da petição de fl. 52, REDESIGNO a audiência para o dia 08 

DE MAIO DE 2018, às 15:30 horas, que terá por finalidade a oitiva das 

testemunhas NIVALDO TOBIAS FAGUNDES E JOSE HENRIQUE CAMPOS 

DE OLIVEIRA.

Cumpra-se com urgência em razão da proximidade da data.

Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, cientificando-o da nova data da 

audiência, servindo cópia desta decisão como Ofício.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204127 Nr: 6025-30.2017.811.0041

 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: TAIS APARECIDA SOARES DOS ANJOS, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

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

OAB:18763-A, VÂNIA CONCEIÇAO DO NASCIMENTO - OAB:18655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Visto.

Em que pese o presente feito tenha sido impulsionado em razão da 

decisão proferida à fl. 07, verifico que a parte autora não comprovou o 

pagamento das custas processuais.

Assim, determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1191488 Nr: 1877-73.2017.811.0041

 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: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO HENGLES - OAB:136.748SP

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – 

Código 1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

11.534,45, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 09/59).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão tão 

somente do crédito líquido do habilitante, que perfaz a importância de R$ 

8.709,14 (fls. 63/67 e 69/71).

Parecer do Ministério Público (fls. 72/74).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da 4ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP, que 

reconheceu a existência de crédito no valor total de R$ 8.709,14, 

resultante da ação de indenização por dano material nº 

1030395-43.2015.8.26.0224.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 
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o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito em 

favor de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 8.709,14, 

classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126864 Nr: 21665-10.2016.811.0041

 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 BRADESCO S.A., BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - 

OAB:10280/MT

 Visto.

A recuperanda manifesta, em sede de preliminar, a extinção do feito pela 

ausência de documentos originais ou autenticados, e, pela falta de 

documentos constitutivos do direito (fls. 76/81).

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias úteis, traga 

aos autos os documentos originais ou cópias autenticadas dos títulos e 

documentos que legitimaram seu crédito, nos termos do art. 9º, parágrafo 

único da lei 11.101/05.

Em seguida, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1268370 Nr: 27139-25.2017.811.0041

 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: DANIELA MARTINS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FERREIRA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:15865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 37/39).

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

DE OLIVEIRA, por dependência aos autos da Falência do SUPERMERCADO 

MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 Código: 800492), 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1280549 Nr: 2019-43.2018.811.0041

 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: J S BRANDÃO FILHO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, 

JOÃO SOARES BRANDÃO FILHO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA, NATÁLIA BONORA VIDRIH FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, RAS LOCAÇAO DE GUINDASTES LTDA - ME, 

BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA , RENNER HERRMANN S.A., BANCO J. SAFRA S.A, 

BANCO BRADESCO S/A, VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A

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

SILVA - OAB:6.565/MT, NATÁLIA BONORA VIDRIH FERREIRA - OAB:SP 

214.861, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - OAB:5988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de “IMPUGNAÇÃO CONTRA IMPORTÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE 

CRÉDITOS” interposta por J S BRANDÃO FILHO EMPREENDIMENTOS EIRELI 

ME E OUTROS, por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DE BIPAR ENERGIA S/A E OUTRAS (CÓDIGO 1049831), conforme 

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

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se a ADMINISTRADORA JUDICIAL para, no 

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

juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174845 Nr: 42064-60.2016.811.0041

 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: IZAEL DE ASSIS MONTEIRO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764A

 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

 Visto.

IZAEL DE ASSIS MONTEIRO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 – Código 

1146110), com sua consequente inclusão do valor de R$ 41.535,45, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/10 e 13).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam pela inclusão do 

crédito em razão de não haver óbice a sua habilitação (fls. 16/17 e 27/28).

Parecer do Ministério Público (fls. 29/30).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 41.535,45, resultante dos autos 

da reclamação trabalhista nº 0001485-31.2015.5.23.0006.

Dispõe o artigo 9º, II, da Lei do 11.101/05, que o valor do crédito deve ser 

atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 
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recuperação judicial, de sorte que somente após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

IZAEL DE ASSIS MONTEIRO, no quadro de credores da recuperanda, no 

valor de R$ 41.535,45, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1254243 Nr: 22475-48.2017.811.0041

 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: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Ante a petição retro, intime-se o habilitante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, junte aos autos o cálculo atualizado do crédito até a 

data da decretação da falência, ou seja 22/10/2014, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176626 Nr: 42690-79.2016.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.R.C.A CONTABILIDADE EIRELI LTDA, C. R. C. 

A COMERCIO DE SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO DO BRASIL S/A, por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE C.R.C.A CONTABILIDADE EIRELI LTDA E 

OUTRA (CÓDIGO 1073241), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se a ADMINISTRADORA JUDICIAL para, no 

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

juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1145285 Nr: 29756-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A., CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - 

OAB:16.289-A

 Visto.

BANCO DO BRASIL S/A apresenta IMPUGNAÇÃO nos autos do processo 

de RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ESTOFADOS LTDA, “para que conste o crédito do Impugnante, qual 

seja, R$ 744.138,35”, no quadro geral de credores da recuperanda (fls. 

04/05).

Alega que a divergência consiste em razão da devedora não ter 

relacionado o débito existente na Nota Fiscal 5.979, sendo que “tal valor é 

de conhecimento da Recuperanda, tanto que a mesma reconhece isso e 

relaciona em sua inicial o protesto realizado pela empresa impugnante 

referente a este débito” (sic – fl. 06).

 A recuperanda e o Administrador Judicial concordam com os termos da 

impugnação apresentada pelo impugnante (fl. 44 e 46/47).

Parecer do Ministério Público (fls. 52/53).

 É o relatório. Decido.

Como se infere dos autos, a devedora, ora impugnada, não faz qualquer 

oposição à origem dos créditos, sua legitimidade, importância ou 

classificação, tal como estabelece o caput do art. 8º, da Lei 11.101/2005.

O Administrador Judicial também não se opõe ao valor do crédito indicado 

pela impugnante, manifestando favorável a retificação do crédito.

Pelo exposto, acolho o pedido formulado para que seja retificado o valor 

do crédito da impugnante BANCO DO BRASIL S/A, para constar o valor de 

R$ 744.138,35, na classe de credores quirografários.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Intime-se o administrador judicial para providências, e dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Transitada em julgado esta decisão, certifique-se nos autos principais.

Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258784 Nr: 23941-77.2017.811.0041

 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: MARIO OSMAR LARA DE ALMEIDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

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

efeitos (fls. 16/17).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARIO OSMAR 

LARA DE ALMEIDA, por dependência aos autos da Recuperação Judicial 

da ENPA – ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (Processo nº 

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

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 
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não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1254244 Nr: 22476-33.2017.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES, PRISCILA MARIA DA 

SILVA GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 24/40).

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

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

valor de R$ 24.234,50 (fl. 40), atualizado até 23/02/2018, tendo sido a 

falência decretada em 22/10/2014.

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

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

a data da decretação da falência.

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

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

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1264527 Nr: 25886-02.2017.811.0041

 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: CLACIELLE FERREIRA BARBOSA CUENCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

efeitos (fls. 18/19).

II- Trata-se de habilitação retardatária interposta por GLACIELLE FERREIRA 

BARBOSA CUENCA, por dependência aos autos da Falência do 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (Processo nº 6917-75.2013.811.0041 

Código: 800492), que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 860620 Nr: 2222-44.2014.811.0041

 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: AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO PEDRO LTDA, 

SILVANA COMPAGNONI FINGER, ÉRICO WERNER FINGER, WILBER NORIO 

OHARA, ANKER COMERCIO DE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, WILBER NORIO 

OHARA - OAB:8261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão/despacho proferido dia 24/01/2017, colaciono-o para tal fim: 

Vistos em correição ordinária. Recuperação Judicial de Auto Peças e 

Ferragens São Pedro Ltda. e outra 1) Oficie-se ao Superior Tribunal de 

Justiça a fim de que informe a este juízo o atual andamento do Recurso 

Especial n. 2016/0314071-7, esclarecendo, ainda, se a decisão proferida 

pela Vice-Presidência do TJMT na medida cautelar incidental n. 

71.582/2016 – que conferiu efeito suspensivo ao referido recurso 

–encontra-se vigente. Com a resposta, voltem os autos conclusos. 2) 

Ainda, intime-se o administrador judicial para que, no prazo de 15 dias, 

apresente os relatórios mensais de atividades das recuperandas, na 

forma prevista no art. 22, II, c, da LRF, com a devida interpretação dos 

dados contábeis registrados nos documentos por ele juntados, devendo 

mencionar que atividades as empresas vêm desenvolvendo nesse 

período, com a devida correlação entre as informações contábeis e a 

realidade apurada em suas diligências junto às empresas, bem como 

mencionar quaisquer outras informações que entenda relevantes. Às 

providências. Cuiabá, 26 de outubro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 934535 Nr: 51737-48.2014.811.0041

 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: C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos.Impugnação de crédito proposta por C.C.L.A.A Centro Norte do 

Mato Grosso – Sicredi Centro Norte MT em desfavor de H Print Reprografia 

e Automação de Escritórios Ltda.Intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 05 dias, manifestarem o que entender de direito, acerca do 

julgamento dos recursos de agravo de instrumento nº 16.791/2016 e nº 

11.099/2016.

Após, intime-se o administrador judicial para proceder à retificação do 

quadro-geral de credores da empresa H Print Reprografia e Automação de 

Escritórios Ltda., nos termos dos acórdãos de fls. 200/204 e 

205/209.Inexistindo manifestações no prazo assinalado, certifique-se e 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.Cuiabá, 16 de março de 2018.Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 890782 Nr: 23739-08.2014.811.0041

 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: MARIA AMÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 
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OAB:3611-B/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 1.445,15 (mil 

e quatrocentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), consistentes 

nos valores devidos a títulos de verbas indenizatórias.Concedo, nesta 

oportunidade, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 

e seguintes do CPC, razão pela qual o pagamento das custas e despesas 

processuais ficam suspensos, se pendentes, nos termos do art. 98, §3°, 

do mesmo Diploma.Não são devidos honorários advocatícios por não ter 

havido resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 720991 Nr: 16468-50.2011.811.0041

 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: VILSON EDSON DA SILVA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8.311/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 

489, §1º. No caso em análise, se vê que os argumentos da embargante 

devem ser acolhidos, pois a ausência de intimação do procurador da parte 

ré quanto aos termos do pedido inicial inviabiliza o próprio exercício do 

direito ao contraditório e à ampla defesa no processo judicial, previstos no 

art. 5.º, inciso LV, da CF/88, tornando, dessa forma, nula a decisão. Neste 

sentido, jurisprudência deste Tribunal e do STJ: (...). Ante o exposto, 

recebo os embargos declaratórios interpostos para dar-lhes provimento e 

reconhecer a existência de omissão na sentença de fl. 19, consoante o 

disposto no art. 1.022, inciso II, do NCPC.Com isso, intime-se o 

Administrador Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.Tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 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: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o montante final de R$ 17.445,50 (dezessete mil e quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), consistentes nos valores 

devidos a títulos de verbas indenizatórias.Concedo, nesta oportunidade, 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes 

do CPC, razão pela qual o pagamento das custas e despesas processuais 

ficam suspensos, se pendentes, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo 

Diploma.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1037256-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME (AUTOR)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (AUTOR)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAUMGARTEN INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico nº 1037256-58.2017.8.11.0041 Vistos. Recuperação 

judicial de Pantanal Comércio de Roupas Eireli – ME e outras. 1. Através da 

petição de id. 11921044 as recuperandas informaram que, após o 

deferimento do processo recuperacional, os credores Caixa Econômica 

Federal e Banco Santander do Brasil S/A bloquearam numerários em suas 

contas correntes, alegando que os valores descontados pelos Bancos 

são de parcelas de empréstimos/financiamentos já listados na relação 

geral de credores, pugnando, ao final, pela restituição desses valores 

retidos/debitados indevidamente em suas contas correntes. A 

administradora judicial apresentou parecer (id. 12387074) opinando pelo 

deferimento da pretensão das recuperandas, contudo, ressaltou que há 

indícios de que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) debitado na conta 

corrente nº 003.00005979-1 foi estornado em 19/02/2018, sugerindo a 

intimação da Caixa Econômica Federal para esclarecer quanto a esse 

ponto. Pois bem. Dos documentos apresentados conclui-se que os 

lançamentos decorrem de contratos de empréstimo/capital de giro 

entabulados com as recuperandas antes do ingresso da Recuperação 

Judicial e constantes da relação de credores, por se tratarem de 

operações submissas aos efeitos da recuperação judicial, bem como por 

não se enquadrarem nas excepcionalidades do §3º do art. 49 da LRF. 

Com efeito, em respeito ao princípio da paridade entre credores, os 

titulares de crédito submisso à recuperação judicial não podem se valer de 

procedimentos de retirada de valores do patrimônio das recuperandas, 

antecipando unilateralmente o recebimento de seus créditos, de sorte que 

se mostra ilegal a retenção dos valores realizados pelo Banco Santander 

do Brasil S/A e pela Caixa Econômica Federal. Aliás, o pagamento de 

todos os créditos sujeitos à recuperação judicial, ainda que não vencidos, 

observará as diretrizes apontadas no plano aprovado pelos credores, 

devendo, portanto, os bancos credores se absterem de debitar 

automaticamente valores nas contas correntes de titularidade das 

recuperandas, bem como deverão proceder à devolução dos valores que 
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já foram retidos indevidamente. Nesse sentido: Recuperação Judicial. 

Determinação de devolução de valores indevidamente debitados de contas 

bancárias de titularidade da recuperanda. Abatimentos feitos após a 

distribuição do pedido de recuperação violam o princípio da igualdade 

entre os credores. Art. 49 da Lei n.º 11.101/2005. Recurso desprovido. 

(TJSP. Rel. Francisco Loureiro; 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Data do julgamento: 15/05/2014; Data de registro: 

16/05/2014). Pelas razões expostas, com base nas informações 

constantes dos autos e considerando a irregularidade na retenção dos 

valores, determino que, em 48 horas, o Banco Santander do Brasil S/A 

(conta corrente nº 130008178) restitua o valor de R$ 3.665,62 (três mil, 

seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e a 

Caixa Econômica Federal (conta corrente nº 003.00005979-1) o montante 

incontroverso de R$ 14.515,99 (quatorze mil, quinhentos e quinze reais e 

noventa e nove centavos), mediante estorno nas contas correntes das 

recuperandas, bem como se abstenha de debitar/reter outros valores, sob 

as penas da lei. Na oportunidade, a Caixa Econômica Federal deverá 

manifestar-se acerca da petição de id. 12387074. Para cumprimento da 

referida ordem, intimem-se os credores, via oficial de justiça, nos 

endereços indicados na petição de id. 11921044. 2. Na manifestação de 

id. 12278386 a administradora judicial noticiou que o Grupo San Remo está 

em atividade, todavia não disponibilizou os registros contábeis e 

gerenciais requisitados, prejudicando o acompanhamento e confecção do 

relatório mensal de atividades. Deste modo, intimem-se as recuperandas 

para que, no prazo de 05 dias: a) apresentem a documentação contábil, 

fiscal e trabalhista solicitada pela administradora judicial; b) forneçam os 

documentos originais que fundamentaram a primeira lista de credores, a 

fim de possibilitar a verificação dos créditos; c) comprovem a publicação 

do edital na IOMAT e em jornal de grande circulação estadual, conforme 

determinado no item k da decisão de id. 11180635. 3. Cientifique-se a 

administradora judicial acerca das informações de id. 12098590. 4. Defiro 

o pedido de id. 12098607, devendo a Secretaria promover as anotações 

necessárias. 5. Dê-se vista à administradora judicial para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se acerca do plano de recuperação judicial apresentado 

pelas recuperandas (id. 11768399), especialmente indicando se foram 

atendidos os requisitos previstos no art. 53 da LRF. 6. Certifique-se 

quanto à tempestividade da objeção de id. 12417524. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá, 26 de março de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (AUTOR)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT0015948A (ADVOGADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR 

JUDICIAL)

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo Eletrônico n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Vistos. Recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

Através da petição de id. 12400110, as recuperandas postulam várias 

deliberações dirigidas a este juízo, sendo que três delas são objetos de 

pedidos constantes na exordial, e sobre as quais há prazo em curso para 

a necessária manifestação da Administradora Judicial. Diante de tal 

circunstância, a fim de propiciar o bom andamento do processo e também 

por não vislumbrar que as apreciações em futuro próximo de cada qual 

dos pleitos possa acarretar prejuízos materiais e processuais às 

recuperandas, dê-se vista à Administradora Judicial para, em 10 (dez) 

dias corridos, manifestar-se sobre a petição em comento (id. 12400110), 

momento em que também emitirá o parecer ordenado na decisão de id. 

12176625. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá, 26 de março de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1023584-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ANTONIO RAPOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO OAB - MT20890/O (ADVOGADO)

JAYME DI GIORGIO NETO OAB - RJ115080 (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

ASSENTAMENTO ITÁLIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019400-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES NETO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVÃO LEITE DA CRUZ (RÉU)

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT0018310A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022121-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRENDA RIBEIRO FRANCHI (AUTOR)

ADRIANO COBUCCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VIRGINIA GARZELLA DE AVILA (RÉU)

SANDRA REGINA BERNARDES (RÉU)

ROBSON REI DE CASTRO MOREIRA DA SILVA (RÉU)

CLEUZENI DE OLIVEIRA (RÉU)

JOSE MARIA LEITE DE SOUZA (RÉU)

CLAUDINEI NEVES DE SOUSA (RÉU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (RÉU)

GENILDA BARBOSA DA SILVA (RÉU)

PAULO EDELSON ALVES SARDINHA (RÉU)

JUNIOR GARCIA BOAVENTURA (RÉU)

IRENE REI DE CASTRO (RÉU)

PAULO SERGIO EVANGELISTA DIAS (RÉU)

ROQUE BUSANELLO (RÉU)

CARMELINO FERREIRA DA COSTA (RÉU)

SANDRA EDNEIA ANZIL (RÉU)

CLAUDIO DE ALMEIDA SOUZA (RÉU)

FABIO LOPES DA SILVA (RÉU)

ERNESTO (RÉU)

CLEITON PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (RÉU)

BENEDITO RODRIGUES RUAS (RÉU)

MARIA AUXILIADORA CARDOSO OLIVEIRA (RÉU)

ROSIMAR GARZELLA DE SOUZA (RÉU)

JAIR MARTELO (RÉU)

FRANCISCO ALVES DE SOUSA (RÉU)

VILMAR JOSÉ DA SILVA (RÉU)

ROSINEIA MACHADO BARBOSA (RÉU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUSA (RÉU)

DIONISIO FERREIRA LIMA (RÉU)

FRANCISCO GARCIA ALVES (RÉU)

ISAIAS DA SILVA COSTA (RÉU)

ERNESTO CARLOS SOARES TRAMPUSCH (RÉU)

JACINTO AMORIM NETO (RÉU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (RÉU)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (RÉU)

OLEIR FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

RITA RIBEIRO GOMES (RÉU)

ALESSADNRO FRANÇA BARBOSA (RÉU)

ADAO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

REINALDO BALBINO VIEIRA (RÉU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (RÉU)

CLOVES SOUZA SILVA (RÉU)

MATEUS AREDES DA CUNHA (RÉU)

LEONARDO PEDROSO (RÉU)

EDER JOSE DOS SANTOS (RÉU)

JOSE AMILTON BISPO (RÉU)

PEDRO HENRIQUE BUSANELLO (RÉU)

ALDO BENTO DE OLIVEIRA (RÉU)

LUIZA FERREIRA SIMBAIBA DOS SANTOS ANDRADE (RÉU)

GISLAINE SOUZA LIMA (RÉU)

ODEIR FERREIRA DE SOUSA (RÉU)

GISLAYNE GONZAGA DOS SANTOS LIMA (RÉU)

JOAO FLORINDO DE OLIVEIRA (RÉU)

ISMAEL MACHADO BARBOSA (RÉU)

PAULO EDELSON ALVES SARDANHA (RÉU)

CLEBER CORTONESI FERREIRA (RÉU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DESCONHECIDOS (RÉU)

NEOSVALDO GERALDO (RÉU)

IRENO ARAUJO MAIA (RÉU)

TALISSA GABRIELLY DE SOUZA (RÉU)

DORALICE MACHADO BARBOSA (RÉU)

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (RÉU)

MARILENE DAVID DA SILVA (RÉU)

EMANUEL MARTINS FERREIRA (RÉU)

IVANILDO JOSE DE SOUZA (RÉU)

HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

EDELZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (RÉU)

SIDNEY DE JESUS FERREIRA (RÉU)

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

POXOREU - ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA (RÉU)

ELIAS FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

DELZA DUTRA DOS SANTOS (RÉU)

IRMA TEREZINHA DE AQUINO DE LIMA (RÉU)

DIVINA ETERNA GONZAGA DOS SANTOS (RÉU)

VALMIR DOS SANTOS (RÉU)

JOSE RODRIGUES DE MEIRA (RÉU)

DIOGO BUSANELLO (RÉU)

CREUZA MIRANDA OLIVEIRA (RÉU)

TEREZA BARBOSA DE LIMA (RÉU)

ADÃO ROSA DE OLIVEIRA (RÉU)

MARCOS APARECIDO FERREIRA (RÉU)

CÍCERO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOAO LUIZ FEDRIGO (TESTEMUNHA)

DANIEL TRAVI (TESTEMUNHA)

ANTONIO VENANCIO DE MELO MARTINS (TESTEMUNHA)

MILTON RODRIGUES DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004436-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO BRAVIN (AUTOR)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (AUTOR)

PEDRO GERALDO BRAVIN (AUTOR)

MARIA INES ROSOLEN BRAVIN (AUTOR)

ANA MARIA NUNES BRAVIN (AUTOR)

JULIO CEZAR BRAVIN (AUTOR)

HELOISA CAROLINA MASSUCATO BRAVIN (AUTOR)

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (AUTOR)

MARISLEI LOT BRAVIN (AUTOR)

DOM BALDUINO PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

CIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA BRAVIN (AUTOR)

ALEXSANDRO BRAVIN (AUTOR)

CILENE MANTOVANI BRAVIN (AUTOR)

LUIZ CARLOS BRAVIN (AUTOR)

LUCIANE DALMOLIN BRAVIN (AUTOR)

EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN (AUTOR)

JAIR BRAVIN (AUTOR)

ALTAIR BRAVIN (AUTOR)

BORTOLO ALENCAR BRAVIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO PITBULZINHO (RÉU)

EVA DA NOVA POXORÉO (RÉU)

GERALDO VULGO "JATOBÁ" (RÉU)
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RONIVAN SANTANA BARBOSA (RÉU)

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do WORD, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 719472 Nr: 15060-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI ROSA PEREIRA, ELVIRA GONÇALVES PEREIRA, 

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DE SOUZA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RODRIGO LOPES LIMA - OAB:13814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A

 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 REQUERIDA para tomar 

ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

"Havendo sucesso no bloqueio, INTIME-SE o executado do bloqueio para, 

querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 852827 Nr: 55604-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIDALTON ANDOLPHO, VALÉRIA CRETUCHI 

ANDOLPHO, LÍVIA CRETUCHI ANDOLPHO, RODRIGO ANDOLPHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGLAIR FRANZONI SUZUKI - 

OAB:16.114, ELAINE CRISTINA OGLIARI SUZUKI - OAB:9744/MT

 Vistos.

1. Ante o pedido formulado pela parte exequente às fls. 115/119, e 

documentos juntados às fls. 120/133, e em atenção ao disposto nos artigo 

7º a 9º do CPC intimo a parte executada para manifestar-se, no prazo de 5 

dias.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 361020 Nr: 30972-66.2008.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

AGRICULTORES DO TAQUARUÇU DO NORTE, ROZINEIDE GOMES DA 

SILVA, ADEILTON GONÇALVES PEREIRA, RONALDO MARCOLINO, JOSÉ 

HAMILTON GONÇALVES PEREIRA, WILSON GONÇALVES PEREIRA, ANA 

JOSÉ DAGUIAR DE OLIVEIRA, ADRIANA CHAGAS DE SOUZA, 

ALEXANDRA CHAGAS DE SOUZA, JOSÉ DO CARMO, ADOLFO DORFINO 

DORNELLES, JOÃO DARCI DA ROCHA MELLO, JOVENAL SALVADOR 

FILHO, GARIBALDI LIMA DA SILVA, SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS, 

MILTON GONÇALVES DOS SANTOS, SUELI GARCIA DOS SANTOS, 

EMERSON ROBERTO PRETTO, JOSÉ ADRIANO LEOPOLDO DA SILVA, 

MESSIAS JOSÉ DOS SANTOS, BRENO GENTIL ZAMARCHI, VANUSA DOS 

SANTOS FERNANDES LIMA, KELLY MEZZOMO CRISÓSTOMO, JOSÉ 

FERREIRA, JOSEMIR DA CONCEIÇÃO SILVA, MANOEL CHAVES 

BARBOSA, JOSÉ PEDRO DA SILVA JUNIOR, JOSÉ PEDRO DA SILVA, 

CÉLIO HENRIQUES AUGUSTO, ORLANDO ALVES DE ANDRADE, JOAQUIM 

PEREIRA, ALVINO DOS SANTOS, BARTOLOMEU RIBEIRO LOPES, 

DENILSON VICENTIN, EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO, ODEMAR 

LOVISKI, MARIA JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS, JOSÉ HELENO MOULIN 

DE SOUZA, SELMA MARIA MIRANDA SENA, MARLON ROVER, VOLMAR 

FIORENTIM, LUISMAR RODRIGUES BENTO, NIVALDO DOS SANTOS, 

ALUIZA DA SILVA SANTOS, AMILTON NUNES ROSA, HILTON DA SILVA 

SANTOS, JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS, 

ERASMO DIAS BIASUZ, JOSÉ CARLOS SOBRINHO, IVANILSON SANTOS 

LIMA, JOSÉ ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DE ANDRADE, MATEUS 

LINHARES DOS REIS, MANOEL MARTINS DOS ANJOS, TALVIO FERREIRA 

JUNIOR, LUIZ TELLES DE SOUZA, LIDIO FIORENTIN, CLAUDECI FERREIRA 

DE CARVALHO BRESSAN, EDENILSON SOARES, NILSON LUIS SOARES, 

VANDERLEI RAMOS DE ALMEIDA, JOÃO JOSÉ BARBOSA RIBEIRO, 

PAULO BELÉM, ARLINDO BELÉM, ALICE GALEGO BRESSAN, ZILDA 

ISABEL DE MELLO, ODIR JOSÉ BUZANELLO, IVAN LUZ BUZANELLO, 

IVANDRO ANTONIO BUZANELLO, JOELSON DREON, ALDO BUSANELLO, 

VALDECIR JOSÉ ORO, MARIA BARBOSA DE PAULO, NELSON RIGO, 

ITAMAR DA COSTA BALBINO, CUSTÓDIO EMILIO DE BRITO, VILSON DO 

NASCIMENTO DA SILVA, ALMIRO DIAS DA SILVA, JOÃO BATISTA 

PEREIRA, MARCELO PLAKITKEN, VANDERLI DE SOUZA, JOSÉ DE JESUS 

DA SILVA, ADEMAM DOS REIS CANTUÁRIO, FRANCISCA DE JESUS 

SILVA, MAURI CONRADO VARELLA, LINDAURA ROLDÃO, ANILDO 

PEIXOTO DA SILVA, JARLEY MELLO SAVINO, JORGE VALENTIM DE 

AMBRÓSIO, DIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DE ARAUJO 

MOREIRA, ANDERSON FERREIRA, ADILSON NUNES PENHA, IVAIR 

RODRIGUES DE MORAES, JESUS FERNANDES DA CRUZ, OSMAR 

ANTUNES, ROBERTO ANTUNES DE CHAVES, DANIEL WESOVOSKI, 

TERVINA ANTUNES DE ALMEIDA, CLAUDIR KRAMER, LEOMAGNO 

GRACIOTE, LINDOMAR BEZERRA DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS 

RODRIGUES DA QUINTA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, ILVA 

MEZZOMO CRISÓSTOMO, AURÉLIO ALVES DE ANDRADE, JOHNNY 

ALVES DE ANDRADE, AELSON OLIVEIRA DE JESUS, JORGE DERLI 

BERGHAHN, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, GIOVANI DOS SANTOS 

FERREIRA, JOSÉ NETO JANUÁRIO DE JESUS, ROSEMEIRE FERREIRA 

LIMA, WILSON FERREIRA LIMA, NATALINO BUSNELLO, GERSON 

BUSNELLO, ISAIAS GONÇALVES, PEDRO JAIR DA SILVA BERGHAHN, 

SILVINO BEZERRA DOS SANTOS, TEREZINHA JOSÉ DOS SANTOS 

FREITAS, EDMAR DOS SANTOS, RUBENS CAROLINO DIAS, CARLOS 

GOMES, ODAIR JOSÉ CONSTANTE, MARIO PAES DE OLIVEIRA, MARCOS 

CLAUDINEI DE OLIVEIRA, DEVALCIR MONTEIRO, ANTONIO MARCOS 

GOMES DA SILVA, ASSENDINO GOMES DOS SANTOS, WILSON PEREIRA 

DA SILVA, IVO MOURA GRANJEIRO, ELIAZER EUGENIO PEREIRA, 

ANTONIO CARLOS GONÇALVES PEREIRA, WILTON GONÇALVES 

PEREIRA, ARI INACIO DE OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA BASTOS, 

VALDECIR PIMENTEL, MILTON DE SOUZA ALVES, ELENO SCOTT, HOFINI 

DE CAMARGO, OROSINO BATISTA DE OLIVEIRA, GEANE DA SILVA 

OLIVEIRA DE ARAUJO, FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA, ZENIO BERNARDO 

DOS SANTOS, ALCEMIR PEREIRA DO ROSÁRIO, ALCEMAR PEREIRA DO 

ROSÁRIO, EDER DIAS SAMUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO MOREIRA - 

OAB:4314-A/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, GALENO 

CHAVES DA COSTA - OAB:11902, Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11902-B/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUZA - OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B, SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA - OAB:6408

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

AUSENTES.

Resumo da Inicial: PARTE AUTORA: COOPEROOSEVELT- Cooperativa 

Agrícola Mista de Produção Roosevelt, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ(MF) sob n. 05.762.036/0001-26, com sede na Avenida. 
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Leopoldo Peres, n. 4.748, Centro, Vilhena-RO, fones 0xx69.322.5963, 

e-mail Cooperoosevelt@uol.com.br ROZEINEIDE GOMES DA SILVA, 

brasileira, solteira, maior, agricultora, portadora da cédula de identidade 

RG de n. 1,557,965-SSP-ES e inscrita no CPF sob n. 078.980.087-07, 

residente e domiciliada no lote 13-A, linha 20, Assentamento 

Coperoosevelt, Rodovia MT 206, Km 250, Estrada Colniza /MT a 

Machadinho do Oeste-RO (doc. 1-A). RONALDO MARCULINO, brasileiro, 

casado, agricultor, portador da cédula de identidade RG de n. 

460.816-SSP-RO e inscrito no CPF sob n.624.868.452.91, residente e 

domiciliado no lote 13-A, linha 20, mesmo assentamento e endereço acima, 

Km 250 (doc. 1-A) ADEILTON GONÇALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, 

maior, agricultor portador da cédula de identidade RG de n. 

7.890.890-SSP-BA e inscrito no CPF sob n. 129.375.735.53, residente e 

domiciliado no lote 14-A, linha 20, idem, (doc.1-A) JOSÉ HAMILON 

GONÇALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, maior, agricultor, inscrito no 

CPF sob n. 358.446.475.72, residente e domiciliado no lote 15-A, linha 20, 

idem (doc 1-1); WILSON GONÇALVES PEREIRA, brasileiro, solteiro, maior, 

agricultor portador da cédula de identidade RG n.0399234608-SSP-BA e 

inscrito no CPF sob n. 386.607.335-68, residente e domiciliado no lote 

16-A, linha 20, idem (doc. 1-1); ANA JOSÉ DAGUIAR DE OLIVEIRA, 

brasileira, solteira, agricultora, portadora DO cédula de identidade RG de n. 

153.382-SSP-RO e inscrita no CPF sob n. 115.022.402.97, residente e 

domiciliada no lote 02-B, da linha 35, mesmo endereço acima, Km 250 (doc. 

1-2); ADRIANA CHAGAS DE SOUSA, brasileira, solteira, maior, agricultora, 

portadora da cédula de identidade RG n. 539.398-SSP-MT e inscrita no 

CPF sob n. 611.526.922-91, residente e domiciliada no lote 03-B, da linha 

35, idem (doc. 1-2); ALEXANDRA CHAGAS DE SOUSA, brasileira, casada, 

agricultora, portadora da cédula de identidade RG de n.539.411-SSP-RO e 

inscrita no CPF sob n.611.266.592-15,residente e domiciliada no lote 04-B, 

da linha 35, idem (doc. 1-2); JOSÉ DO CARMO. Brasileiro, casado, 

agricultor, portador da cédula de identidade RG de n. 3360837-3-SSP-RO e 

inscrito no CPF sob n. 325.442.439.93, residente e domiciliado(a) no lote 

05-B, linha 35, idem (doc. 1-2); ADOLFO DORFINO DORNELLES, brasileiro, 

casado, agricultor, portador(a) da cédula de identidade RG de 

n.81.655-SSP-RO e inscrito(a) no CPF sob n. 260.760.632-20, residente e 

domiciliado(a) no lote 06-B, linha 35, idem (doc. 1-2); JOÃO DARCI DA 

ROCHA MELLO, brasileiro, solteiro, casado, agricultor, portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 000510688-SSP-RO e inscrito(a) no CPF 

sob n. 239.066.002-97, residente e domiciliado(a) no lote 04-A, linha 15, 

idem (doc.1-3); JOVENAL SALVADOR FILHO, brasileiro, casado, 

agricultor, portador da cédula de identidade RG de n. 637.759-SSP-PR e 

inscrito(a) no CPF sob n. 299.718.709.59, residente e domiciliado(a) no lote 

05-A, linha 15, idem (doc. 1-3); GARIBALDI LIMA DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, maior, agricultor, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

6029616081-SSP-RS e inscrito (a) no CPF sob n. 425.839.690-72, 

residente e domiciliado(a) no lote 08-A, linha 15, idem (DOC. 1-3); 

SALVADOR FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, agricultor, 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 78252-SSP-RO e inscrito(a) 

no CPF sob n. 080.117.102-49, residente e domiciliado(a) no lote 10-A, 

linha 15, idem (doc. 1-3); MILTON GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, agricultor, portador(a) da cédula de identidade RG n. 

529.696-SSP-RO e inscrito (a) no CPF sob n.562.074.092-72, residente e 

domiciliado(a) no lote 06-A, linha 15, idem(doc. 1-4); SUELI GARCIA DOS 

SANTOS, brasileira, casada, agricultora, portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 17692154-SSP-SP e inscrito(a) no CPF sob 

n.052.234.948-06, residente e domiciliado(a) no lote 17-B, linha 35, idem 

(doc 1-4); EMERSON ROBERTO PRETTO, brasileiro, solteiro, maior, 

agricultor, portador da cédula de identidade RG de n. 830.121-6-SSP-RO e 

inscrito(a) no CPF sob n. 750.801.412-04, residente e domiciliado(a) no 

lote 3-A, linha 15, idem (doc. 1-4); JOSÉ ADRIANO LEOPOLDA DA SILVA, 

brasileiro, solteiro, maior, agricultor, portador(a) da cédula de identidade 

RG n. 647.457-, e inscrito (a)no CPF sob n. 641.376.862-20 residente e 

domiciliado(a) no lote 18-A linha 15 idem (doc. 1-4); MESSIAS JOSÉ DOS 

SANTOS, brasileiro, casado, agricultor, poretador da cédula de identidade 

RG n, 146245-SSP-MG e inscrito(a) no CPF sob n. 085.472.462.15, 

residente e domiciliado (a) no lote 10-B, linha 15, idem (doc. 1-4); BRENO 

GENTIL ZAMARCHI, brasileiro, casado, agricultor, portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 593.634-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

338.118.069-04, residente e domiciliado(a) no lote 16-B, linha 35, idem 

(doc. 1-4); VANUZA DOS SANTOS FERNANDES LIMA, brasileira, casada, 

agricultora, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

000556165-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 703.198.552-15 residente e 

domiciliado(a) no lote 25-B, linha 15, idem (DOC. 1-5); KELLY MEZZOMO 

CRISOSTOMO, brasileira, solteira, maior, agricultora, portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 0000680819-SSP-RO e inscrito(a) no CPF sob 

n.703.57.772-00, residente e domiciliado(a) no lote 25-B linha 15, idem 

(doc. 1-5); JOSÉ FERREIRA, brasileiro, casado, agricultor, portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 8.894.614-SSP-SP e inscrito no CPF sob n. 

897.882.658-04, residente e domiciliado(a) no lote 07-B linha 15, idem 

(doc.1-5); JOSEMIR DA CONCEIÇÃO SILVA, brasileiro, solteiro, maior, 

agricultor, portador(a) da cédula de RG de n. 0000556463-SSP-RO e 

inscrito(a) no CPF sob n. 582.869.692.00, residente e domiciliado(a) no lote 

08-A, linha 20, idem (doc. 1-5); MANOEL CHAVES BARBOSA, brasileiro, 

casado, agricultor(a), portador da cédula de identidade de RG de n. 

125.509-SSP-RO e inscrito n CPF sob n. 113.459342.20, residente e 

domiciliado no lote 09-A, linha 20, idem (doc. 1-5); JOSÉ PEDRO DA SILVA 

JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior, agricultor, portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 1.740.649-SSP-DF e inscrito no CPF sob n. 

030.928.096.61, residente e domiciliado(a) no lote 13-B, linha 35, idem 

(doc. 1-6); JOSÉ PEDRO DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 256.955-7 SSP_MG e inscrito 

no CPF sob n 078.243.516.53, residente e domiciliado(a) no lote 14-B, linha 

35, idem (doc.1-6); CÉLIO HENRIQUES AUGUSTO, brasileiro, solteiro, 

agricultor, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

2.377.067-SSP-GO e inscrito(a) no CPF sob n. 549.651.109.78, residente e 

domiciliado no lote35-B, linha35, idem (doc. 1-6); ORLANDO ALVES DE 

ANDRADE, brasileiro, casado, agricultor, portador da cédula de identidade 

RG de n. 1.390.175-SSP-RO, e inscrito(a) no CPF sob n. 

283.079.259.91,residente e domiciliado(a) no lote13-A, linha 15, idem (doc. 

1-6); JOAQUIM PEREIRA, brasileira, casada, agricultora, portadora da 

cédula de identidade RG de n. 99.983-SSP-ES e inscrito no CPF sob n. 

107.186.992-20, residente e domiciliado(a) no lote 03-A, linha 20, idem 

(doc. 1-6); ALVINO DOS SANTOS, brasileiro, casado, agricultor, 

portador(a) da cédula de identidade RG de n.4.270.662-0-SSP-PR e 

inscrito no CPF sob n. 332.690.689-72, residente e domiciliado(a) no lote 

19-A, linha 15, idem (doc. 1-7); BARTOLOMEU RIBEIRO LOPES , brasileiro, 

solteiro, agricultor, portador da cédula de identidade RG de n. 

946.289-SSP-PA e inscrito(a) no CPF sob n.084.820.552-91, residente e 

domiciliado(a) no lote 21-A, linha 15, (doc.1-7); DENÍLSON VICENTIN, 

brasileiro, solteiro, maior, agricultor, portador (a) da cédula de identidade 

RG de n. 239.646-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 191.046.262-49, 

residente e domiciliado no lote 25-A, linha 15, idem (doc. 1-7); EDUARDO 

MEZZOMO CRISOSTOMO, brasileiro, solteiro, maior, agricultor, portador da 

cédula de identidade RG n. 623.254-SSP-ROe inscrito no CPF sob n. 

656.378.602-20, residente e domiciliado(a) no lote 26-A, linha 15, idem 

(doc. 1-7); ODEMAR LOVISKI, brasileiro, casado, agricultor portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 407.402-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

349.570.652-68, residente e domiciliado(a) no lote 06-B linha 15, idem 

(doc. 1-7); MARIA JOSÉ CARVALHO DO S SANTOS, brasileira, solteira, 

maior, agricultora, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

853.525-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 475.897.951-00, residente e 

domiciliado(a) no lote 02-B, linha 30, idem (dic.1-8); JOSÉ HELENO MOULIN 

DE SOUZA, brasileiro, casado, agricultor, portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 391.429-SSP-ES e inscrito no CPF sob n. 

420.670.737-53, residente e domiciliado(a) no lote 15-A linha 15, idem 

(doc. 1-8); SELMA NARIA MIRANDA SENA, brasileira, solteira, maior, 

agricultora, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

0000845948-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 647.812.162-34, residente e 

domiciliado(a) no lote 16-A, linha 25, idem (dic.1-8); MARLON ROVER, 

brasileira, solteira, maior, agricultora, portador(a) da cédula de identidade 

RG de n. 685.925-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 690.664.932-91, 

residente e domiciliado(a) no lote 21-B, linha 15, idem (dic.1-8); VOLMAR 

FIORENTIM, brasileiro, casado, agricultor, portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 353061 -SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

315.441.772-91, residente e domiciliado(a) no lote 22-A linha 15, idem 

(doc. 1-8); LUISMAR RODRIGUES BENTO, brasileiro, casado, agricultor 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 2.319.367-SSP-GO e inscrito 

no CPF sob n. 350.336.811-68, residente e domiciliado(a) no lote 15-B linha 

20, idem (doc. 1-9); NIVALDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, agricultor 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 1146815-SSP-ES e inscrito 

no CPF sob n. 030.823.0917-54, residente e domiciliado(a) no lote 16-B 

linha 20, idem (doc. 1-9); ALUIZA DA SILVA SONTOS, brasileiro, viúva, 

agricultor portador(a) da cédula de identidade RG de n. 204.174-SSP-MS e 

inscrito no CPF sob n. 572.365.341.53, residente e domiciliado(a) no lote 
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17-B linha 20, idem (doc. 1-9); AMILTON NUNES ROSA, brasileira, solteira, 

maior, agricultora, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

000785940-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 832.412.052-15, residente e 

domiciliado(a) no lote 18-B, linha 20, idem (dic.1-8); HILTOS DA SILVA 

SANTOS, brasileiro, casado, agricultor portador(a) da cédula de identidade 

RG de n. 117.039-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 528.130.531.04, 

residente e domiciliado(a) no lote 19-B linha 20, idem (doc. 1-9); JOÃO 

FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, agricultor portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 784994-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 

503.724.241-04, residente e domiciliado(a) no lote 1612-A, linha 15, idem 

(doc. 1-10); JOSÉ RAIMUNDODE FREITAS, brasileiro, casado, agricultor 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 070.514-SSP-SP e inscrito 

no CPF sob n. 919.774.018.72, residente e domiciliado(a) no lote 21-A, 

linha 15, idem (doc. 1-10); ERASMO DIAS BIASUZ, brasileiro, solteiro, 

maior, agricultor, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

246.230-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 598.762.049-04, residente e 

domiciliado(a) no lote 15-B, linha 15, idem (dic.1-10); JOSÉ CARLOS 

SOBRINHO, brasileiro, casado, agricultor portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 143.126-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

113.844.412.04, residente e domiciliado(a) no lote 18-B, linha 15, idem 

(doc. 1-10); IVANILSON SANTOS LIMA, brasileiro, casado, agricultor 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 000678007-SSP-RO e 

inscrito no CPF sob n. 468.933.851-53, residente e domiciliado(a) no lote 

23-B, linha 15, idem (doc. 1-10); JOSÉ ALVES DA SILVA, brasileiro, 

casado, agricultor portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

261.058-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 325.913.812.91, residente e 

domiciliado(a) no lote 04-A, linha 15, idem (doc. 1-10); PEDRO ALVES DE 

ANDRADE SOBRINHO, brasileiro, casado, agricultor portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 0700641-1-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 

276.816.292.20, residente e domiciliado(a) no lote 17-A, linha 15, idem 

(doc. 1-11); MATEUS LINHARES DOS REIS, brasileiro, solteiro, maior, 

agricultor, portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

000472469-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 419.240.022-72, residente e 

domiciliado(a) no lote 13-B, linha 15, idem (dic.1-11); MANOEL MARTINS 

DOS ANJOS, brasileiro, casado, agricultor portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 43985604-SSP-PR e inscrito no CPF sob n. 

524.128.579-20, residente e domiciliado(a) no lote 13-A, linha 15, idem 

(doc. 1-11); TALVIO FERREIRA JUNIOR, brasileiro, casado, agricultor 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 000841472-SSP-RO e 

inscrito no CPF sob n.799.455.602.68, residente e domiciliado(a) no lote 

17-A, linha 15, idem (doc. 1-11); LUIZ TELLES DE SOUZA, brasileiro, 

casado, agricultor portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

000.889.185--SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 337.161.029.20, residente 

e domiciliado(a) no lote 11, linha 25-A, idem (doc. 1-12); LÍDIO FIORENTIN, 

brasileiro, casado, agricultor portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

39632993-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 628.432.739-00, residente e 

domiciliado(a) no lote 23, linha 15-A, idem (doc. 1-12); CLAUDECI 

FERREIRA DE CARVALHO BRESSAN, brasileiro, casado, agricultor 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 707.024-SSP-MT e inscrito 

no CPF sob n. 687.511.092-04, residente e domiciliado(a) no lote 09, linha 

30-A, idem (doc. 1-12); EDENILSON SOARES, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

910.366-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 724.870.032-00, residente e 

domiciliado(a) no lote 19, linha 15-B, idem (doc. 1-12); NILSON LUIS 

SOARES, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 0004483.424-SSP-PR e inscrito no CPF sob 

n. 568.927.802.53, residente e domiciliado(a) no lote 11, linha 30, idem 

(dic.1-12); VANDERLEI RAMOS DE ALMEIDA, brasileiro(a), casado, 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de 

n.397.242-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 317.711.491.91, residente e 

domiciliado(a) no lote 03-B, linha 30, idem (dic.1-13); JOÃO JOSÉ 

BARBOSA RIBEIRO, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n.000364781-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

294.482.712.04, residente e domiciliado(a) no lote 10-B, linha 30, idem 

(dic.1-13); PAULO BELÉM, brasileiro(a),casado(a), agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n.001433267-SSP-MS , 

residente e domiciliado(a) no lote 07-B, linha 30, idem (dic.1-13); ARLINDO 

BELÉM, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 467.633-SSP-PR e inscrito no CPF sob 

n143.416.209.59, residente e domiciliado(a) no lote 06-B, linha 30, idem 

(dic.1-13); ALICE GALEGO BRESSAN, brasileiro(a), casado, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n.5.217.894-0-SSP-PR e 

inscrito no CPF sob n. 855.828.329.04, residente e domiciliado(a) no lote 

11, linha 30, idem (dic.1-13); ZILDA IZABEL DE MELLO, brasileiro(a), 

casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de 

n.145.826-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 878.947.182-20, residente e 

domiciliado(a) no lote 07-A, linha 15, idem (dic.1-14); ODIR JOSÉ 

BUZANELLO, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n.1398618-SSP-PR e inscrito no CPF sob n. 

335.279.899-00, residente e domiciliado(a) no lote 08-B, linha 30, idem 

(dic.1-15); IVAN LUIZ BUZANELLO, brasileiro(a), casado, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 000658306-SSP-RO e 

inscrito no CPF sob n. 616.835.742-49, residente e domiciliado(a) no lote 

09-B, linha 30, idem (dic.1-13); IVANDRO ANTONIO BUZANELLO, 

brasileiro(a), solteiro, maior, agricultor, portador(a) da cédula de identidade 

RG de n. 1674434-9-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 649.212.392.15, 

residente e domiciliado(a) no lote 10-B, linha 30, idem (doc.1-15); 

JOELSON DREON, brasileiro, solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) 

da cédula de identidade RG de n. 10424890-SSP-MT e inscrito no CPF sob 

n. 571.286.181-04, residente e domiciliado(a) no lote 11-B, linha 30, idem 

(doc.1-15); ALDO BUSANELLO, brasileiro(a), casado, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 4.315.463-0-SSP-PR e 

inscrito no CPF sob n. 588.700.919-53, residente e domiciliado(a) no lote 

12-B, linha 30, idem (dic.1-15); VALDECIR JOSÉ ORO, brasileiro(a), 

casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

12/R.1.613.617-SSP-SC e inscrito no CPF sob n. 385.154.319.04, residente 

e domiciliado(a) no lote 13-B, linha 30, idem (dic.1-16); MARIA BARBOSA 

DE PAULO, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 143.285-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

407.965.312-34, residente e domiciliado(a) no lote 07-B, linha 5, idem 

(dic.1-16); NELSON RIGO, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) 

da cédula de identidade RG de n. 204.388-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

114.309.232.53, residente e domiciliado(a) no lote 14-B, linha 30, idem 

(dic.1-16); ITAMAR DA COSTA BALBINO, brasileiro(a), casado, 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

203.869-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 204.039.762-00, residente e 

domiciliado(a) no lote 15-B, linha 30, idem (dic.1-16); CUSTÓDIO EMÍLIO DE 

BRITO, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 309.388-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

389.358.132.49, residente e domiciliado(a) no lote 16-B, linha 30, idem 

(dic.1-16); VILSON DO NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), 

maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 77.364 e 

inscrito no CPF sob n. 784.274.522-68, residente e domiciliado(a) no lote 

17-B, linha 305, idem (doc.1-16); ALMIRO DIAS DA SILVA, brasileiro(a), 

casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

271.476-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 241.967.972-53, residente e 

domiciliado(a) no lote 18-B, linha 30, idem (dic.1-16); JOÃO BATISTA 

FERREIRA, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 203.264-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

163.006.102.68, residente e domiciliado(a) no lote 16-A, linha 35, idem 

(dic.1-16); MARCELO PLAKITKEN, brasileiro(a), solteiro(a), maior, 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

720.063-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 265.159.852.20, residente e 

domiciliado(a) no lote 18-B, linha 35, idem (doc.1-16); JOSÉ CARLOS 

GARCIA, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 18.978.657--SSP-SP e inscrito no CPF sob n. 

058.780.768.70, residente e domiciliado(a) no lote 05-B, linha 35, idem 

(dic.1-16); VANDERLI DE SOUZA, brasileiro(a), casado, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 000651020-SSP-SP e 

inscrito no CPF sob n. 478.864.472.04, residente e domiciliado(a) no lote 

04-A, linha 30, idem (dic.1-17); JOSÉ DE JESUS DA SILVA, brasileiro(a), 

solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de 

n. 1441424-SSP-PA e inscrito no CPF sob n. 262.136.212.53, residente e 

domiciliado(a) no lote 05-A, linha 30, idem (doc.1-17); ADEMAM DOS REIS 

CANTUARIO, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 000843728-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

262.085.552.72, residente e domiciliado(a) no lote 06-B, linha 30, idem 

(doc.1-17); FRANCISCA DE JESUS SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), maior, 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

00843723-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 787.145.672.53, residente e 

domiciliado(a) no lote 07-A, linha 30, idem (doc.1-17); MAURI CONRADO 

VARELLA, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 414.352-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

260.977.022.72, residente e domiciliado(a) no lote 18-A, linha 30, idem 
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(doc.1-17); LINDAURA RONDÃO, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 000833086-SSP-RO e 

inscrito no CPF sob n. 717.939.332-00, residente e domiciliado(a) no lote 

09-B, linha 25, idem (doc.1-18); ANILDO PEIXOTO DA SILVA, brasileiro(a), 

solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de 

n. 676.082-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 656.339.622-49, residente e 

domiciliado(a) no lote 10-B, linha 25, idem (doc.1-18); JARLEY MELLO 

SAVINO, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 000640267-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

612.755.492.68, residente e domiciliado(a) no lote 1-B, linha 25, idem 

(doc.1-18); JORGE VALENTIM DE AMBRÓSIO, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

070866-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 415.491.391.94, residente e 

domiciliado(a) no lote 13-B, linha 25, idem (doc.1-18); DIVINO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 301.794-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

241.949.642-68, residente e domiciliado(a) no lote 03-A, linha 20, idem 

(doc.1-18); SEBASTIÃO DE ARAÚJO MOREIRA, brasileiro(a), solteiro(a), 

maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

290.212-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 564.219.666-91, residente e 

domiciliado(a) no lote 20-B, linha 20, idem (doc.1-19); ANDERSON 

FERRIRA, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 8.686.914-4-SSP-PR e inscrito no CPF sob 

n. 007.947.359.83, residente e domiciliado(a) no lote 09-B, linha 25, idem 

(doc.1-19); ADILSON NUNES PENHA, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

387.006-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 304.642.772-72, residente e 

domiciliado(a) no lote 10-A, linha 25, idem (doc.1-19); IVAIR RODRIGUES 

DE MORAES, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 345.377-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

326.831.202.06, residente e domiciliado(a) no lote 12-A, linha 25, idem 

(doc.1-19); JESUS FERNANDES DA CRUZ, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

317.181-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 315.670.962-04, residente e 

domiciliado(a) no lote 03-A, linha 20, idem (doc.1-19); OSMAR ANTUNES, 

brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 280220015-7-SSP-SP e inscrito no CPF sob n. 

941.139.639.91, residente e domiciliado(a) no lote 03-A, linha 2O, idem 

(doc.1-20); ROBERTO ANTUNES DE CHAVES, brasileiro(a), solteiro(a), 

maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

542.724.301-SSP-PR e inscrito no CPF sob n.575.651.802.97, residente e 

domiciliado(a) no lote 23-A, linha 2O, idem (doc.1-20); DANIEL 

WESOVOSKI, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 9.410.764-4-SSP-PR e inscrito no CPF sob 

n. 892.831.981.15, residente e domiciliado(a) no lote 22-B, linha 2O, idem 

(doc.1-20); TERVINA ANTUNES DE ALMEIDA, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

27.786.009-X-SSP-SP e inscrito no CPF sob n. 177.465.998.00, residente e 

domiciliado(a) no lote 23-B, linha 20, idem (doc.1-20); CLAUDIR KRAMER, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade 

RG de n. 385073-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 326.063.892-04, 

residente e domiciliado(a) no lote 17-B, linha 15, idem (doc.1-19); 

LEOMAGNO GRACIOTE, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 232.857-SSP-RO e inscrito 

no CPF sob n.339.490.342.34, residente e domiciliado(a) no lote 07-A, linha 

2O, idem (doc.1-21); LINDOMAR BEZEIRRA DOS SANTOS, brasileiro(a), 

casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

857.876-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 545.022.681.00, residente e 

domiciliado(a) no lote 16-A, linha 30, idem (doc.1-21); JOSÉ CARLOS 

RODRIQUES DA QUINTA, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 316.385-SSP-RO e inscrito 

no CPF sob n.277.005.502.04, residente e domiciliado(a) no lote 15-A, linha 

15, idem (doc.1-21); MARIA MADALENA DOS SANTOS, brasileiro(a), 

solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de 

n. 749.761-SSP-RO e inscrito no CPF sob n.595.556.102.15, residente e 

domiciliado(a) no lote 14-A, linha 30, idem (doc.1-21); ILVA MEZZOMO 

CRISOSTOMO, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 95953-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

051.970.582.34, residente e domiciliado(a) no lote 14-A, linha 30, idem 

(doc.1-21); AURÉLIO ALVES DE ANDRADE, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

2.109.788-SSP-PR e inscrito no CPF sob n. 427.953.629.53, residente e 

domiciliado(a) no lote 16-A, linha 15, idem (doc.1-22); JOHNNY ALVES DE 

ANDRADE, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 000755612-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

522.328.912.9, residente e domiciliado(a) no lote 12-A, linha 15, idem 

(doc.1-22); AELSON OLIVEIRA DE JESUS, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

000792041-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 860.547.082-87, residente e 

domiciliado(a) no lote 11-B, linha 15, idem (doc.1-22); JORGE DERLI 

BERGHAHN, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 361.905-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

545.022.681.00, residente e domiciliado(a) no lote 13-A, linha 30, idem 

(doc.1-22); FRANSCISCO DA CHAGAS SILVA, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

0000654576-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 611.342.952.00 , residente e 

domiciliado(a) no lote 10-B, linha 20, idem (doc.1-23); GIOVANE DOS 

SANOS FERREIRA, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 0006110728-SSP-RO e inscrito no CPF sob 

n. 645.674.432.68, residente e domiciliado(a) no lote 11-A, linha 20, idem 

(doc.1-23); JOSÉ NETO JANUÁRIO DE JESUS, brasileiro(a), solteiro(a), 

maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

4354543-SSP-GO e inscrito no CPF sob n.894.803.091-49, residente e 

domiciliado(a) no lote 07-B, linha 20, idem (doc.1-23); ROSEMEIRE 

FERREIRA LIMA, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) 

da cédula de identidade RG de n. 35747462-4-SSP-SP e inscrito no CPF 

sob n.315.678.352.87, residente e domiciliado(a) no lote 08-B, linha 20, 

idem (doc.1-23); WILSON FERREIRA LIMA, brasileiro(a), solteiro(a), maior, 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

25969238-4-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.157.274.108.27, residente e 

domiciliado(a) no lote 11-B, linha 20, idem (doc.1-23); NATALINO 

BUSNELLO, brasileiro(a), casado, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 12R/1.493-SSP-SC e inscrito no CPF sob 

n.469.851.598-00, residente e domiciliado(a) no lote 07-A, linha 25, idem 

(doc.1-24); GERSON BUSNELLO, brasileiro, casado, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 748.864-SSP-RO e inscrito 

no CPF sob n. 713.210.712.72, residente e domiciliado(a) no lote 05-B, 

linha 25, idem (doc.1-24); ISAIAS GONÇALVES, brasileiro(a), solteiro(a), 

maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

352.173-SSP-MG e inscrito no CPF sob n.340.619.126.20, residente e 

domiciliado(a) no lote 05-B, linha 25, idem (doc.1-24); PEDRO JAIR DA 

SILVA BERGHAHN, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 507.136-SSP-RO e inscrito 

no CPF sob n.469.022.602.49, residente e domiciliado(a) no lote 12-A, linha 

30, idem (doc.1-24); SILVINO BEZERRA DOS SANTOS, brasileiro(a), 

solteiro(a), maior, agricultor(a), inscrito(a) no CPF sob n. 735.327.202.30, 

residente e domiciliado(a) no lote 11-B, linha 20, idem (doc.1-24); 

TEREZINHA JOSÉ DOS SNATOS FREITAS, brasileiro, casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 479.934.

-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 277.039.832.68, residente e 

domiciliado(a) no lote 08-B, linha 35, idem (doc.1-25); EDMAR DOS 

SANTOS, brasileiro, casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 49885.-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

706.001.712.72, residente e domiciliado(a) no lote 09-B, linha 35, idem 

(doc.1-25); RUBENS CARVALINO DIAS, brasileiro(a), solteiro(a), maior, 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

13140222-SSP-MG e inscrito no CPF sob n.679.155.742.72, residente e 

domiciliado(a) no lote 10-A, linha 35, idem (doc.1-25); CARLOS GOMES, 

brasileiro, casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG 

de n. 360.745.-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 470.885.912.00, residente 

e domiciliado(a) no lote 17-A, linha 25, idem (doc.1-26); ODAIR JOSÉ 

CONSTANTE, brasileiro, casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 726.308.-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

586.832.162.68, residente e domiciliado(a) no lote 18-A, linha 25, idem 

(doc.1-26); MÁRIO PAES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado(a), agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 1.233.629-1.-SSP-SP e 

inscrito no CPF sob n. 203.840.419.49, residente e domiciliado(a) no lote 

19-A, linha 25, idem (doc.1-26); MARCOS CLAUDINEI DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 23167870-8-SSP-SP e inscrito no CPF sob 

n.164.200.468.70, residente e domiciliado(a) no lote 20-A, linha 25, idem 

(doc.1-26); DEVALCIR MONTEIRO, brasileiro(a), solteiro(a), maior, 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

0682325-SSP-ES e inscrito no CPF sob n.731.011.682.87, residente e 
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domiciliado(a) no lote 14-B, linha 35, idem (doc.1-26); ANTONIO MARCOS 

GOMES DA SILVA, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 1.148.670-SSP-RO e inscrito 

no CPF sob n. 034.546.007.31, residente e domiciliado(a) no lote 07-A, 

linha 35, idem (doc.1-27); ASSENDINO GOMES DOS SNTOS, casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 301.501.

-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 220.534.332.72, residente e 

domiciliado(a) no lote 09-B, linha 35, idem (doc.1-27); WILSON PEREIRA DA 

SILVA, casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG 

de n. 808.299.-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 561.717.492-49, residente 

e domiciliado(a) no lote 10-A, linha 35, idem (doc.1-27); IVO MOURA 

GRANJEIRO, casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade 

RG de n. 186.243-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 151.990.882.20, 

residente e domiciliado(a) no lote 1-A, linha 35, idem (doc.1-27); ELIAZER 

EUGÊNIO PEREIRA, casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 725.110-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

629.637.322-87, residente e domiciliado(a) no lote 04-A, linha 35, idem 

(doc.1-27); ANTONIO CARLOS GONÇALVES PEREIRA, brasileiro(a), 

solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de 

n. 1775883-SSP-RJ e inscrito no CPF sob n.525.005.195.20, residente e 

domiciliado(a) no lote 17-A, linha 20, idem (doc.1-28); WILTON 

GONÇALVES PEREIRA, casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 3307999-SSP-BA e inscrito no CPF sob n. 

295.466.565.34, residente e domiciliado(a) no lote 18-A, linha 20, idem 

(doc.1-28); ARI INÁCIO DE OLIVEIRA, casado(a), agricultor(a), portador(a) 

da cédula de identidade RG de n. 34248660-SSP-PR e inscrito no CPF sob 

n. 281.753.012.87, residente e domiciliado(a) no lote 12-A, linha 20, idem 

(doc.1-28); MANOEL PEREIRA BASTOS, casado(a), agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 117.782-SSP-RO e inscrito 

no CPF sob n. 190.833.862.87, residente e domiciliado(a) no lote 13-B, 

linha 20, idem (doc.1-28); VALDECIR PIMENTEL, brasileiro(a), solteiro(a), 

maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

567.380-SSP-RO e inscrito no CPF sob n.645.779.102.68, residente e 

domiciliado(a) no lote 14-A, linha 25, idem (doc.1-29); NILTON DE SOUZA 

ALVES, brasileiro(a) casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 1096589-SSP-ES e inscrito no CPF sob n. 

022.920.467-84, residente e domiciliado(a) no lote 22-A, linha 25, idem 

(doc.1-29); ELENO SCOTT, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), 

portador(a) da cédula de identidade RG de n. 705.654-SSP-RO e inscrito 

no CPF sob n.670.161.622.49, residente e domiciliado(a) no lote 23-A, linha 

25, idem (doc.1-29); HOFINI DE CAMARGO, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

000479872-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 261.146.582-72, residente e 

domiciliado(a) no lote 15-B, linha 25, idem (doc.1-29); OROSINO BATISTA 

DE OLIVEIRA, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) da cédula 

de identidade RG de n. 44935-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

103.122.422.04, residente e domiciliado(a) no lote 16-B, linha 25, idem 

(doc.1-29); GEANE DA SILVA OLIVEIRA DE ARAÚJO, casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

000799059-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 782.040.382.91, residente e 

domiciliado(a) no lote 14-B, linha 35, idem (doc.1-30); FÁTIMA DA SILVA 

OLIVEIRA, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 567.313-SSP-RO e inscrito no CPF sob n. 

487.237.492.53, residente e domiciliado(a) no lote 18-B, linha 25, idem 

(doc.1-30); ZENIO BERNARDO DOS SANTOS, brasileiro(a), solteiro(a), 

maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

715.822-SSP-ES e inscrito no CPF sob n.007.749.197.10, residente e 

domiciliado(a) no lote 19-B, linha 25, idem (doc.1-30); ALCEMIR PEREIRA 

DO ROSÁRIO, brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da 

cédula de identidade RG de n. 623023-SSP-RO e inscrito no CPF sob 

n.602.423.452.04, residente e domiciliado(a) no lote 01-A, linha 35, idem 

(doc.1-30); ALCEMAR PEREIRA DO ROSÁRIO, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor(a), portador(a) da cédula de identidade RG de n. 

623.023-SSP-MT e inscrito no CPF sob n. 728.780.022-53, residente e 

domiciliado(a) no lote02-A, linha 35, idem (doc. 1-30); EDER DIAS SAMUL, 

brasileiro(a), solteiro(a), maior, agricultor(a), portador(a) da cédula de 

identidade RG de n. 808.833-SSP-RO e inscrito no CPF sob 

n.821.348.392-84, residente e domiciliado(a) no lote 04-A, linha 35, idem 

(doc.1-30) e COOPEROOSEVELT- Cooperativa Agrícola Mista de Produção 

Roosevelt, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) sob n. 

05.762.036/0001-26, com sede na Avenida. Leopoldo Peres, n. 4.748, 

Centro, Vilhena-RO, fones 0xx69.322.5963, e-mail 

Cooperoosevelt@uol.com.br, por seu advogado, que ao final assina 

(escritório profissional na Av. dos Jambos, n. 1600, Centro, Juína-MT, fone 

0xx65.566.1710, fax 0xx65.566.2155, e-mail gcruz@juina-fox.com.br, 

onde recebe intimações e demais comunicações, conforme mandatos 

inclusos – docs. 1.1 a 1,31), vêm mui respeitosamente perante Vossa 

Excelência, com base no artigo 1.210 do CC e na forma do artigo 926 e 

seguintes do CPC, ajuizar a presente PARTE RÉ: ANTONIO PAULO TINOCO 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO 01/10/2004 VALOR DA CAUSA: 50.000,00 

(cinquenta mil reais) FINALIDADE DA CITAÇÃO: citar os requeridos 

inominados, bem como de eventuais terceiros interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com prazo de 20 dias, dos termos da presente 

ação que lhes é proposta, consoante conta da petição inicial a seguir 

resumida, para no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: Objeto da reintegração: Assentamento 

Roosevelt – Gleba Taquaruçu do norte, com 42.715,00 Há, localizada na 

KM 170, Rodovia MT 206, (estrada do Estanho), limitando-se com a 

fundiária com a Fazenda Buritizal, de propriedade do Senhor Ademar de 

Barros; ao Lado esquerdo rumo Rondônia limita-se com o Projeto 

Roosevelt; à direita limita-se com a Fazenda Nova Estrela, que fica às 

margens do Rio Roosevelt – Balsa Porto Roosevelt, município de 

Colniza-MT, de propriedade de Manoel de Tal, conhecido como Manoel 

Comprido, na gleba Roosevelt, região de Panelas, no município de Colniza. 

Os autores são responsáveis pelo assentamento rural. Em data de três de 

junho de dois mil e quatro, dirigentes e associados da Autora 

Cooperosevelt foram surpreendidos pelo réu Antônio Paulo Tinoco e 

outras pessoas, que adentraram na área armados e ali destruíram grande 

parte de suas plantações, bem como arrancaram as placas de 

identificação dos lotes e, após, se dirigiram armados até o ponto de apoio 

onde se achava presente o Sr. Genésio Rodrigues Parreira e, ameaçou de 

danos físicos caso os assentados não saíssem do local, sob alegação de 

que teria comprado a área e que os autores deveriam se retirar dali 

imediatamente. SÍNTESE DOS PEDIDOS: a) que seja recebida a inicial; b) 

concessão de medida liminar para proteção possessória, antes ou após 

justificação previa; c) citação dos réus; d) oitiva das testemunhas 

arroladas a folha 34; e) procedência da ação; f) condenação em perdas e 

danos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); g) fixação de multa para 

caso de nova turbação; h) condenação do réu ao desfazimento de obras 

de atividade nociva – desmatamento; i) condenação das despesas 

processuais. Juína, 14 de setembro de 2004. Gilmar da Cruz e Souza 

OAB-MT 3.543.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que houve a substituição do 

polo ativo e que a parte não é assistida mais pela Defensoria Pública, bem 

como não houve a citação por edital dos réus incertos, desconhecidos e 

ausentes, determino:1. Expeça-se o competente edital de citação, com 

prazo de 20 dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa 

dativa dos réus citados por edital.2. INTIMO a parte autora, via DJE, desta 

decisão.3. 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, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei.

Cuiabá, 04 de outubro de 2017

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1080212 Nr: 1582-70.2016.811.0041

 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: SANDRA CALDEIRA GARUZZI, SONIA CALDEIRA DA 

FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO RURAL DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO VALE DO NHANDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 39 de 586



Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASSOCIAÇÃO RURAL DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO VALE DO NHANDU, CNPJ: 07746427000182. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS RÉUS NÃO ENCONTRADOS PELO 

MEIRINHO, NOS TERMOS DO ART. 554, § 1º , DO CPC.

Resumo da Inicial: Inicialmente Excelência, importante registrar que as 

áreas das Requerentes localizam-se na Gleba Nhandú, no Município de 

Novo Mundo-MT, local conhecido, infelizmente, por reiteradas invasões 

lideradas por um grupo de pessoas, que sabendo que as pessoas que ali 

estão, não são adeptas a violência, adentram em suas propriedades, 

matam suas criações, devastam o meio ambiente e privam aqueles que 

trabalharam a vida toda para comprar seu “pedaço de terra” à até mesmo 

entrar em suas casas. Fatalmente tal movimento vem promovendo o terror 

na região, ostentando armas de fogo e agindo com muita violência, 

desafiando os poderes constituídos, em especial a justiça, que por sua 

vez, vem combatendo tais ações na região, desde o ano de 2009. Em uma 

rápida consulta junto aos processos que existem sobre invasões de 

terras existentes naquela região de Novo Mundo, nos deparamos com os 

autos 378483, 760833, 864845 que tratam sobre invasões realizadas em 

áreas de terra naquela região, sempre sob o comando das mesmas 

pessoas. Sem contar Excelência, a invasão de uma Fazenda situada na 

Comarca de Itaúba, onde ao serem retirados por força de ordem judicial, 

“os acampados pretendem se mudar para uma área a cerca de 170 

quilômetros de onde estão atualmente” (doc. 2). Vale consignar, apenas a 

título de informação, que Itaúba se distancia de Novo Mundo em exatos 

170 quilômetros (doc. 3). Isso serve apenas para demonstrar as atitudes 

sorrateiras dos Requeridos que desrespeitando o Estado Democrático, 

bem como a própria justiça, migram de área em área, promovendo o terror 

e pânico entre os trabalhadores rurais, sem contar os inúmeros prejuízos 

que amargam aos proprietários de imóveis rurais espalhados pelo nortão 

de Mato Grosso. Vale dizer ainda que os Requeridos estão instalando um 

clima de terror, pânico e insegurança jurídica na região, sob a promessa 

de que irão invadir todas as propriedades circunvizinhas, agindo com 

sempre com muita violência. Vale destacar ainda Excelência, que é de 

conhecimento na cidade de Novo Mundo-MT, que os Requeridos estão 

“arregimentando” mais pessoas para invadir a propriedade da Requerente, 

bem como as propriedades circunvizinhas, bem como promovendo o 

loteamento e venda dos imóveis. Tais atitudes tem gerado pânico nas 

Requerentes que estão com medo de se deslocarem até as Fazendas e 

serem surpreendidas com os invasores lá dentro, podendo, inclusive, 

serem vítimas de uma emboscada fatal. Desta forma Excelência, imperioso 

se faz a interferência, mais uma vez, desse r. Poder Judiciário, garantindo 

a proteção possessória das áreas das Requerentes, retirando os 

Requeridos que lá se instalaram ilegalmente, bem como garantido com que 

não invadam o restante da área. 2. DAS ÁREAS INVADIDAS. As 

Requerentes, que são irmãs, após uma vida inteira de trabalho, 

principalmente de seus genitores, conseguiram adquirir os direitos 

possessórios de 2 (dois) imóveis rurais vizinhos, localizados na Gleba 

Nhandú, Estrada Balsa Matupá, Zona Rural, Novo Mundo/MT. Para melhor 

elucidação, insta descrever as área de ocupação das Requerentes, que 

compreendem os seguintes lotes: “SÔNIA CALDEIRA DA FONSECA – 

FAZENDA TANGARÁ I (doc. 4) Imóvel Rural, com 1.170,79 ha (um mil e 

cento e setenta hectares e setenta e nove ares), denominada Fazenda 

Tangará I, situada na Gleba Nhandú Estrada Balsa Matupa, Bairro Zona 

Rural, Novo Mundo/MT, com os seguintes limites e confrontações: 

“PERÍMETRO DO IMÓVEL” "Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 

ELA-M-0124 de coordenadas N 8.883.687,715m e E 696.108,893m situado 

no limite da FAZENDA RECANTO DO PINTADO, com o limite da FAZENDA 

BOA ESPERANÇA; deste, segue confrontando com a FAZENDA BOA 

ESPERANÇA, Proprietário: GILBERTO ALVES DA SILVA, CPF Nº 

750.170.832-00, com os seguintes azimutes e distâncias: 132°31'28" e 

distância 1.003,10m, até o vértice CSQ-M-3020 de coordenadas N 

8.883.009,717m e E 696.848,163m; 145°36'50" e 3.186,90m, até o vértice 

ELA-M-0201, de coordenadas N 8.880.379,726m e E 698.648,020m; 

situado no limite da FAZENDA BOA ESPERANÇA, com o limite da 

FAZENDA TANGARÁ II; deste, segue confrontando com a FAZENDA 

TANGARÁ II, Proprietário: SANDRA CALDEIRA GARUZZI, CPF Nº 

376.769.382-87, com os seguintes azimutes e distâncias: 249°51'06" e 

2.314,48m, até o vértice ELA-M-0200 de coordenadas N 8.879.582,498m e 

E 696.475,182m; 236°07'24" e 3.453,69m, até o vértice ELA-M-1020, de 

coordenadas N 8.877.657,388m e E 693.607,792m; situado no limite da 

FAZENDA TANGARÁ II, com o limite do SITIO NOVO HORIZONTE; deste, 

segue confrontando com o SITIO NOVO HORIZONTE, Proprietário: JOSE 

IRIS DE SOUZA NUNES, CPF Nº 316.052.061-72, com o azimute de 

0°35'47" e distância 1.376,99m, até o vértice ELA-M-1010 de coordenadas 

N 8.879.034,299m e E 693.622,124m; situado no limite do SITIO NOVO 

HORIZONTE, com o limite da FAZENDA RECANTO DO PINTADO; deste, 

segue confrontando com a FAZENDA RECANTO DO PINTADO, 

Proprietário: EDSON RUI FRIEDRICH, CPF Nº 840.237.679-72, com os 

seguintes azimutes e distâncias: 71°08'02" e 1.114,33m, até o vértice 

ELA-M-0128 de coordenadas N 8.879.394,626m e E 694.676,584m; 

20°47'47" e 2.188,29m, até o vértice ELA-M-0127 de coordenadas N 

8.881.440,345m e E 695.453,533m; 312°33'25" e 982,94m, até o vértice 

ELA-M-0126 de coordenadas N 8.882.105,131m e E 694.729,491m; 

41°05'11" e 1.099,61m, até o vértice ELA-M-0125 de coordenadas N 

8.882.933,925m e E 695.452,149m; 41°03'51" e 999,76m, até o vértice 

ELA-M-0124, de coordenadas N 8.883.687,715m e E 696.108,893m; 

situado no limite da FAZENDA RECANTO DO PINTADO, com o limite da 

FAZENDA BOA ESPERANÇA, vértice inicial da descrição deste 

perímetro.Todas as coordenadas aqui descritas foram obtidas a partir do 

serviço disponibilizado pelo IBGE - Posicionamento por Ponto Preciso, e 

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 

Central 57° WGr, tendo como S.G.R.(Sistema Geodésico de Referência) o 

SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção UTM. ” “SANDRA CALDEIRA GARUZZI – 

FAZENDA TANGARÁ II (doc. 5) Imóvel Rural, com 1.007,1 ha (um mil e 

sete hectares e um ares), denominada Fazenda Tangará II, situada na 

Gleba Nhandú Estrada Balsa Matupa, Bairro Zona Rural, Novo Mundo/MT, 

com os seguintes limites e confrontações: “PERÍMETRO DO IMÓVEL” 

"Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice ELA-M-0201 de 

coordenadas N 8.880.379,726m e E 698.648,020m situado no limite da 

FAZENDA TANGARA I, com o limite da FAZENDA BOA ESPERANÇA; 

deste, segue confrontando com a FAZENDA BOA ESPERANÇA, 

Proprietário: GILBERTO ALVES DA SILVA, CPF Nº 750.170.832-00, com os 

seguintes azimutes e distâncias: 145°22'25" e distância 225,13m, até o 

vértice CSQ-M-3086 de coordenadas N 8.880.194,473m e E 

698.775,944m; 117°44'35" e 1.252,69m, até o vértice CSQ-M-3087, de 

coordenadas N 8.879.611,335m e E 699.884,632m; situado no limite da 

FAZENDA BOA ESPERANÇA, com o limite da margem direita do RIO 

BRAÇO NORTE; deste, segue confrontando com o limite da margem direita 

do RIO BRAÇO NORTE, a jusante, com os seguintes azimutes e distâncias: 

83°07'50" e 29,72m, até o vértice ELA-P-1272 de coordenadas N 

8.879.614,890m e E 699.914,141m; 147°35'22" e 112,67m, até o vértice 

ELA-P-1273 de coordenadas N 8.879.519,769m e E 699.974,531m; 

81°58'16" e 166,14m, até o vértice ELA-P-1274 de coordenadas N 

8.879.542,974m e E 700.139,043m; 101°17'29" e 143,39m, até o vértice 

ELA-P-1275 de coordenadas N 8.879.514,899m e E 700.279,656m; 

115°54'08" e 193,18m, até o vértice ELA-P-1276 de coordenadas N 

8.879.430,513m e E 700.453,425m; 124°24'06" e 224,29m, até o vértice 

ELA-P-1277 de coordenadas N 8.879.303,793m e E 700.638,484m; 

123°47'58" e 155,60m, até o vértice ELA-P-1278 de coordenadas N 

8.879.217,237m e E 700.767,782m; 136°23'01" e 76,61m, até o vértice 

ELA-M-0253 de coordenadas N 8.879.161,771m e E 700.820,632m;; deste, 

segue confrontando com a ESTANCIA BEIRA RIO, Proprietário: GERALDO 

AIRES DE SOUZA NUNES, CPF nº 380.409.131-87, com o azimute de 

248°44'35" e distância 6.188,36m, até o vértice ELA-M-0136 de 

coordenadas N 8.876.918,185m e E 695.053,305m; situado no limite da 

ESTANCIA BEIRA RIO, com o limite da margem direita do RIO BRAÇO 

NORTE; deste, segue confrontando com o limite da margem direita do RIO 

BRAÇO NORTE, a jusante, com os seguintes azimutes e distâncias: 

272°03'02" e 77,41m, até o vértice ELA-P-1330 de coordenadas N 

8.876.920,955m e E 694.975,943m; 299°57'46" e 61,15m, até o vértice 

ELA-P-1331 de coordenadas N 8.876.951,497m e E 694.922,963m; 

327°22'56" e 76,40m, até o vértice ELA-P-1332 de coordenadas N 

8.877.015,846m e E 694.881,782m; 334°45'28" e 147,66m, até o vértice 

ELA-P-1333 de coordenadas N 8.877.149,404m e E 694.818,814m; 

324°29'24" e 116,81m, até o vértice ELA-P-1334 de coordenadas N 

8.877.244,490m e E 694.750,965m; 20°59'40" e 57,81m, até o vértice 

ELA-P-1335 de coordenadas N 8.877.298,460m e E 694.771,676m; 

40°16'14" e 236,62m, até o vértice ELA-P-1336 de coordenadas N 

8.877.479,001m e E 694.924,627m; 2°23'42" e 161,89m, até o vértice 

ELA-P-1337 de coordenadas N 8.877.640,748m e E 694.931,392m; 

337°52'02" e 110,28m, até o vértice ELA-P-1338 de coordenadas N 

8.877.742,901m e E 694.889,844m; 350°34'57" e 214,19m, até o vértice 
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ELA-P-1339 de coordenadas N 8.877.954,204m e E 694.854,797m; 

296°54'45" e 151,22m, até o vértice ELA-P-1340 de coordenadas N 

8.878.022,649m e E 694.719,958m; 259°50'26" e 134,61m, até o vértice 

ELA-P-1341 de coordenadas N 8.877.998,905m e E 694.587,458m; 

217°20'43" e 94,67m, até o vértice ELA-P-1342 de coordenadas N 

8.877.923,645m e E 694.530,031m; 226°36'36" e 222,17m, até o vértice 

ELA-P-1343 de coordenadas N 8.877.771,025m e E 694.368,584m; 

218°07'28" e 126,61m, até o vértice ELA-P-1344 de coordenadas N 

8.877.671,428m e E 694.290,421m; 244°51'06" e 105,80m, até o vértice 

ELA-P-1345 de coordenadas N 8.877.626,469m e E 694.194,654m; 

272°05'34" e 90,67m, até o vértice ELA-P-1346 de coordenadas N 

8.877.629,780m e E 694.104,046m; 289°02'48" e 90,42m, até o vértice 

ELA-P-1347 de coordenadas N 8.877.659,288m e E 694.018,575m; 

293°26'42" e 221,52m, até o vértice ELA-P-1348 de coordenadas N 

8.877.747,424m e E 693.815,344m; 237°47'18" e 90,54m, até o vértice 

ELA-P-1349 de coordenadas N 8.877.699,160m e E 693.738,737m; 

202°35'51" e 49,49m, até o vértice ELA-P-1350 de coordenadas N 

8.877.653,469m e E 693.719,720m; 272°00'19" e 112,00m, até o vértice 

ELA-M-1020 de coordenadas N 8.877.657,388m e E 693.607,792m; 

situado no limite do Rio Braço Norte com a FAZENDA TANGARA I, deste 

segue confrontando com a FAZENDA TANGARA I, Proprietário: SONIA 

CALDEIRA DA FONSECA, CPF Nº 292.698.492-87, com azimute e 

distancia: 56°07'23" e 3.453,66m, até o vértice ELA-M-0200 de 

coordenadas N 8.879.582,498m e E 696.475,150m; 69°51'07" e 2.314,51m, 

até o vértice ELA-M-0201, de coordenadas N 8.880.379,726m e E 

698.648,020m; situado no limite da FAZENDA TANGARA I, com o limite da 

FAZENDA BOA ESPERANÇA, vértice inicial da descrição deste 

perímetro.Todas as coordenadas aqui descritas foram obtidas a partir do 

serviço disponibilizado pelo IBGE - Posicionamento por Ponto Preciso, e 

encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 

Central 57° WGr, tendo como S.G.R.(Sistema Geodésico de Referência) o 

SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 

calculados no plano de projeção UTM. ” A justeza da posse das áreas, 

pelas Requerentes, está devidamente comprovada pelos inúmeros 

documentos que acompanham o presente petitório, tais como: Inscrição 

Estadual, Declaração de Localização do Imóvel, onde a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente reconhece as Requerentes como 

possuidoras dos imóveis, Mapa e Memorial descritivo de 

georreferenciamento protocolado no INCRA, Declaração de ITR, Ficha do 

INDEA, e demais documentos anexos (doc. 4 – Fazenda Tangará I e doc. 5 

– Fazenda Tangará II). Atualmente, a pastagem das áreas acima citadas 

servem para o desenvolvimento da pecuária e agricultura, que estão sob 

os cuidados das Requerentes. Inobstante o fato das Requerentes sempre 

terem possuído os sobreditos imóvel de forma mansa, pacífica e 

ininterrupta, tendo já realizado inúmeras benfeitorias como se observa em 

fotos anexas (doc. 4 e doc. 5), estas tiveram a sede de suas áreas 

invadidas e estão na iminência de ter o restante da área invadida pelos 

Requeridos (doc. 6 – BO). Vale consignar que desde meados de 

novembro de 2015, ao serem “despejados” de uma propriedade rural 

localizada em Itaúba-MT, como dito alhures, os Requeridos vinham 

propagando que invadiriam Fazendas na cidade de Novo Mundo/MT, 

dentre elas as propriedades rurais das Requerentes. Sendo que tais 

ameaças se concretizaram no dia 10/01/2016, vez que os Requeridos 

adentraram nas Fazendas, arrombaram a porta da casa localizada em sua 

sede e de lá não mais saíram. Neste sentido, destaca-se o Boletim de 

Ocorrência registrado pelo trabalhador rural Ailton Batista dos Santos, 

vejamos (doc. 6): “Comunicante relata que trabalha na Fazenda Tangará I 

e Tangará II construindo cerca para a divisão de lavoura; que saiu para o 

centro da cidade de Novo Mundo e quando retornou a casa estava 

invadida por sem terras, que arrombaram a porta e adentraram para a 

casa; O Comunicante afirma que são aproximadamente 40 pessoas que 

invadiram a fazenda; Que o comunicante informou o responsável da 

fazenda o Sr Agnaldo que o orientou a registrar o fato na delegacia de 

polícia; Comunicante afirma que na fazenda há aproximadamente 600 

cabeças de gado e lavoura de soja aproximadamente 100 hectares; na 

casa que foi invadida há uma geladeira, um fogão e uma mesa de 4 metros 

de madeira;” (grifamos e sublinhamos) Desde então Excelência, as 

Requerentes não podem mais ir em suas respectivas sedes, tampouco 

visitar suas áreas de terras, visto que os Requeridos lá se acamparam 

sob um forte esquema de “segurança” fortemente armada e desde então 

vem matando o gado das Requerentes e devastando toda sua 

propriedade. Diante de tudo isso, não resta alternativa as Requerentes, 

senão buscar a reintegração e manutenção da posse de seu imóvel rural, 

evitando, assim, inclusive, o anunciado derramamento de sangue na 

região provocado pelos Requeridos.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de ação de reintegração de posse 

ajuizada por SANDRA CALDEIRA GARUZZI e SÔNIA CALDEIRA DA 

FONSECA em desfavor de ASSOCIAÇÃO RURAL DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO VALE DO NHANDU, dizendo senhoras e possuidoras 

de imóveis rurais vizinhos na localidade Gleba Nhandú, Estrada Balsa 

Matupá, Novo Mundo/MT, denominadas Fazenda Tangará I, com 1.170,79 

hectares e Fazenda Tangará II com 1.0071 hectares, com limites e 

confrontações descritas na inicial, as quais alegaram terem sido 

esbulhadas pelos réus, com a ocupação da sede, em 10/01/2016.Às fls. 

85/90, foi deferida medida liminar em favor da parte autora, 

determinando-se a citação dos réus por meio de carta precatória.À fl. 131, 

foi certificado o cumprimento da carta precatória, bem como certificado 

que esta não apresentou defesa, e que não houve determinação de 

citação por edital.É o relatório, decido.Compulsando os autos, verifico que 

trata-se de ação coletiva, em que são necessárias adoção de medidas 

específicas aos processos que envolvem coletividade de pessoas.Desta 

feita, chamo o feito à ordem para determinar:1.EXPEÇA-SE edital de 

citação e intimação dos réus não encontrados pelo meirinho, nos termos 

do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.Decorrido o 

prazo para a defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte 

autora para manifestação.3.Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, 

por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve 

pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 

554, § 1°, do NCPC, que nomeio para atuar em defesa dos citados por 

edital.4.INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem 

providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, 

valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na 

região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, 

conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.5.Dê ciência ao Ministério 

Público desta decisão.

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, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei.

Cuiabá, 06 de setembro de 2017

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1123730 Nr: 20341-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR PEDRO STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRANTES DA COMISSÃO PASTORAL DA 

TERRA, ROSELY APARECIDA DA SILVA SACHET, Réus Inominados 

Citados por Edital, MARIUZA FERNANDES RAIMUNDO, LUCIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15.331/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, SABRINA LIMA DERKOSKI - OAB:18337

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO dos réus não encontrados 

pelo meirinho: Incertos, desconhecidos, inominados e eventuais terceiros.

Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA-MT. VALCIR PEDRO 

STRAPASSON, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de 

Identidade nº 3014110286 SSP-RS e CIC sob o nº 410.323.650-72, 

residente e domiciliado a Avenida Brasil, 1510, Centro, Vera-MT, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus 

advogados JARBAS LINDOMAR ROSA, inscrito na OAB-MT 9876, e 

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI, inscrito na OAB-MT 15.331, procuração em 

anexo (doc. 01), que ao final esta subscrevem, com fulcro no Art. 932 do 
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Código de Processo Civil, propor: INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE 

LIMINAR em desfavor de um grupo de pessoas de NOMES E 

QUALIFICAÇÕES IGNORADAS, e ao que se sabe, são eles membros 

integrantes da Comissão Pastoral da Terra, devendo estes serem 

devidamente identificados quando da realização da intimação feita por 

oficiais de justiça que deverá ser cumprida no local onde os invasores se 

encontram instalados, sendo esta localidade denominada Estrada Manoel 

Gomes KM. I - DOS FATOS: O requerente é possuidor direto de uma área 

de terras com 1.165,13 há (um mil cento e sessenta e cinco hectares) 

denominada FAZENDA HORIZONTE, situada na Gleba Atlântica, zona rural 

do Município de Vera-MT, composta pelas matrículas nºs: 6, 150, 151 e, 

152, todas do CRI de Vera-MT. Referida área fora adquirida mediante 

Instrumento Particular de Compra e Venda de Área Rural no ano de 2002 

sendo que desde sua aquisição o requerente e seu conjunto familiar 

exploram atividade de plantio de lavouras nas referidas áreas, é somente 

delas que tiram o seu sustento. De se registrar que no ano de 2014 um 

grupo de grileiros invadiu uma faixa de terras da área vizinha à do 

requerente. A partir de então se mostrou cena comum o requerente 

avistar pessoas portando armas nas proximidades de sua propriedade, ao 

que tudo indica com o objetivo de causar intimidação e temor ao 

requerente e sua família. Ocorre que na data de 05/08/2015. outro grupo 

de invasores denominados “sem terra” também passou a se aglomerar 

nas proximidades da divisa da Fazenda Horizonte dizendo simplesmente 

que pretendiam invadi-la a qualquer momento. Assim após tomar 

conhecimento do fato, o requerente compareceu imediatamente na 

Delegacia de Polícia Militar de Vera-MT e relatou os fatos ao Comandante 

do Destacamento, tendo sido orientado a buscar o amparo judicial. Cumpre 

informar ainda que o requerente e sua família outrora já foram vítimas de 

tentativa de invasão da Fazenda Horizonte, fato este que os obrigou a 

procurar amparo junto ao Poder Judiciário na Comarca de Vera-MT, tendo 

sido beneficiados pelo MANDADO DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEFINITIVO 

nos autos 335/2006. (doc. anexo) Pois bem, a grave ameaça voltou a 

acontecer e pelo que se espera o quadro fático pode certamente evoluir 

para não só uma invasão consumada, com também se mostra iminente a 

possibilidade de conflito armado ou até mesmo a ocorrência de uma 

emboscada contra o requerente e sua família, fato este que também já 

ocorreu em outra ocasião no ano de 2006 e pelos mesmos motivos. Nesta 

senda mister se faz novamente a imediata intervenção do Poder Judiciário 

para que impeça que o quadro fático atual de ameaça, evolua para uma 

situação de descontrole e agravamento, com resultados catastróficos não 

só com relação aos bens materiais do requerente quanto à própria 

integridade física do mesmo e de sua família, já que como agricultores que 

são, todos trabalham e circulam em toda extensão da propriedade 

diariamente e por isso temem pelas suas vidas. Por tais motivos é que se 

pleiteia a devida proteção possessória sobre a totalidade da área da 

Fazenda Horizonte a qual se encontra definida com os limites e 

confrontações descritos no mapa e memorial descritivo constante no 

processo do Cadastro ambiental Rural, protocolado na SEMA-MT e que 

segue anexo. II - DO DIREITO: Cuida-se a presente ação do chamado 

INTERDITO PROIBITÓRIO sendo este o remédio eficaz e necessário 

colocado pelo ordenamento jurídico à disposição do possuidor que tiver 

justo receio de ser molestado na sua posse (art. 932 do Código de 

Processo Civil) in verbis:“Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que 

tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que 

o assegure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório, 

em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o 

preceito”. Situação esta também protegida pela Constituição Federal que 

assegura a prestação jurisdicional não apenas nos casos de lesão, como 

também nos de ameaça a direito (Art. 5º, XXLV, da CF)Art 5º (...) A lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; ” E 

ainda sobre o mesmo tema assim dispõe o Art 1.210 do Código Civil: 

Art.1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se 

tiver justo receio de ser molestado. (grifo nosso). É com estes 

fundamentos legais que o requerente e sua família se socorrem à 

prestação jurisdicional do Estado, para terem seus direitos de posse 

resguardados, tendo em vista a grave ameaça contra eles lançada, ato 

este praticado dolosamente pelos invasores com patente violação aos 

preceitos legais e a ordem jurídica vigente. III - DO CABIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR: Necessário se faz afirmar que, para a concessão da proteção 

possessória em processos desta natureza, mister se faz à prova cabal 

sobre a presença dos pressupostos do artigo 927 do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe, in verbis: "Art. 927. Incumbe ao autor provar:I - a 

sua posse;II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;III - a data da 

turbação ou do esbulho;IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Em que 

pesem tais pressupostos para a concessão do remédio jurídico cabível no 

caso em tela, tanto as provas documentais acostadas a esta exordial 

(matéria jornalística e fotos), quanto a provas testemunhais a serem 

inquiridas na audiência de justificação prévia a ser designada por Vossa 

Excelência, caso entenda necessário, asseguram que o requerente, 

sempre exercitou a posse sobre a área em questão, assim como 

configurado está a conduta indicativa de moléstia iminente de turbação e 

esbulho praticado pelos requeridos, bem como também presentes se 

fazem os demais requisitos necessários à concessão da medida. IV - DOS 

PEDIDOS: Ex Positis, e com base nos fáticos e jurídicos argumentos acima 

aduzidos, o requerente pugna a Vossa Excelência para que possam ser 

acolhidas as razões expostas nesta Ação Possessória, e assim passa a 

requerer o que se segue: 1) A expedição do competente Mandado 

Proibitório in limine e non audita pars para que os requeridos se abstenham 

de praticar quaisquer atos atentatórios a posse do requerente e, caso 

haja descumprimento por parte dos requeridos, que, aos mesmos, seja 

imposta o pagamento de pena pecuniária diária no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 2) Caso entenda Vossa Excelência, seja designada em 

caráter de urgência urgentíssima a audiência de justificação prévia com a 

citação dos requeridos, para que após seja expedido o Mandado 

Proibitório em caráter liminar, sob condições legais incluída a multa 

referida. 3) A citação dos requeridos, mediante a identificação dos 

turbadores feita por oficiais de justiça devidamente acompanhada de força 

policial para que, querendo, contestem a presente ação. 4) Que no mérito, 

seja julgado procedente o pedido com expedição do Mandado Proibitório 

definitivo, condenando os requeridos nas custas processuais, honorárias 

e mais cominações. 5) Caso no curso da presente ação se concretize a 

turbação ou o esbulho, ou se for outro o notável entendimento de Vossa 

Excelência, que seja aplicado ao presente procedimento o Princípio da 

Fungibilidade das Ações Possessórias aplicando-se a conversibilidade 

necessária. 6) A ciência ao representante do Ministério Público, para as 

devidas providências legais, acerca do cometimento “em tese” por parte 

dos requeridos de vários tipos de crimes não só contra a paz pública bem 

como, crimes contra o meio ambiente, sem prejuízo de outras capitulações 

legais. 7) Protesta o requerente, provar o alegado por todos os meios 

admitidos em direito, depoimentos pessoais dos requeridos, perícias e 

oitiva das testemunhas; 8) Dado a urgência do caso, requer prazo de 10 

dias para juntada dos instrumentos de procuração; Termos em que, dá à 

causa o valor de R$ 200.000,00(duzentos mil reais) para efeitos fiscais. 

Pede e espera deferimento. Vera-MT, 07 de agosto de 2015. JARBAS 

LINDOMAR ROSA OAB-MT 9876 ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB-MT 

15.331

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se de ação de interdito proibitório 

ajuizada por VALCIR PEDRO STRAPASSON contra LEONORA BRUNETTO, 

ROSELY APARECIDA DA SILVA SACHET, MARIUZA FERNANDES 

RAIMUNDO, LÚCIO TEIXEIRA e OUTROS visando à proteção possessória 

de um imóvel rural denominado Fazenda Horizonte, com área de 1.165,13 

has, localizada no Município de Vera-MT.O autor ajuizou a aludida ação 

junto à Vara Única da Comarca de Vera-MT, em 07/08/2015, alegando 

estar sofrendo ameaça por pessoas ligadas a movimentos sociais, bem 

como ser possuidor e proprietário do imóvel desde o ano de 2002 e dele 

tirar seu sustento e de sua família.Às fls. 32/33, o juízo deferiu a liminar em 

07/08/2015 sustentando em sua decisão que o autor demonstrou que 

exercia a posse sobre o imóvel descrito na inicial por meio do mandado de 

interdito proibitório definitivo exarado por outro juízo em demanda já 

extinta.À fl. 35v, o autor emendou a inicial para requerendo a inclusão da 

Sra. LEONORA BRUNETTO no pólo passivo da demanda.Às fls. 38/43, o 

oficial de justiça certificou o cumprimento da liminar e a citação. Às fls. 

43v/46v, a Sr. ROSELY APARECIDA DA SILVA SACHET, a Sra. MARIUZA 

FERNANDES RAIMUNDO e o Sr. LÚCIO TEIXEIRA contestaram a demanda, 

arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo em razão da matéria, 

bem como alegaram que o autor não demonstrou os requisitos 

necessários para o deferimento da liminar. Ao final, protestaram pela 

exclusão da Sra. LEONORA BRUNETTO do pólo passivo e a 

improcedência da ação.Às fls. 57v/66, o autor impugnou a defesa, rebateu 

a preliminar de incompetência do juízo, afirmou ter demonstrados os 

requisitos para o deferimento da medida liminar e protestou pela 

procedência da ação.Às fls. 75/77v, o juízo acolheu a preliminar de 
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incompetência absoluta e remeteu os autos à esta Vara Especializada em 

Direito Agrário.Às fls. 78/83, o autor embargou a decisão sustentando que 

houve contradição por parte do juízo, ao final protestou pela manutenção 

do autos na Vara Única da Comarca de Vera-MT, contudo, o juízo negou 

provimento ao pedido (fl. 84v).Às fls. 86v/95, o autor agravou a decisão 

que negou provimento ao embargos de declaração, entretanto, a liminar foi 

indeferida (fls. 112/114).Aportando os autos neste Vara Especializada, foi 

determinada a colheita de manifestação do Ministério Público (fl. 119).À fl. 

120, o representante do Ministério Público se manifestou pelo 

convalidação da decisão do juízo incompetente, bem como pela citação 

editalícia dos réus ausentes, incertos e desconhecidos.É o necessário. 

Decido.1 - Da competência da Vara AgráriaInicialmente faz-se necessário 

adentrar em aspectos de cunho essencial da competência do juízo a fim 

de dirimir toda e qualquer dúvida:A Constituição Federal mediante artigo 

126 e, devidamente alterada consoante poder constituinte derivado, face 

emenda 45/2004, dotou os Tribunais de Justiça da atribuição de propor a 

criação das Varas Especializadas com competência exclusiva para 

processamento e julgamento de litígios agrários fundiários, dando 

relevante importância constitucional aos processos judiciais com 

contornos agrários, “in verbis”:Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o 

Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com 

competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre 

que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente 

no local do litígio.Nos termos do inciso III do art. 1º do Provimento nº. 

004/2008/CM e art. 2º da Resolução 007/2008/OE, encontram-se definidas 

as questões concernentes à competência do presente juízo especializado 

neste Estado Federado, à luz do novel mandamento constitucional 

supra:“Inciso III do art. 1º do Provimento nº.”. 004/2008/CM:(...)III – a 7ª 

Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito 

Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar 

ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC), dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal”.“Art. 2º. Resolução 

007/2008/OE. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, 

com sede na Comarca de Cuiabá/MT, tem jurisdição em todo o Estado de 

Mato Grosso e competência para processar e julgar ações que envolvam 

litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, 

inciso III do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”Extrai-se 

dos dispositivos supracitados que são requisitos caracterizadores para a 

competência material derivada da taxatividade constitucional e externada 

pela resolução do Órgão Especial, o processamento e julgamento de 

conflitos por este juízo especializado: a) litígio coletivo; b) posse de terras 

rurais.A questão aparentemente simples tem gerado algumas certezas e 

muitas dúvidas na sua aplicação. Em alguns julgados do e. Tribunal de 

Justiça do nosso Estado, encontramos o norte a ser considerado para 

análise da questão. Assim, vejamos:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O 

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - RESOLUÇÃO 

TJMT Nº 07/2008 - LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRAS RURAIS – 

COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – NATUREZA ABSOLUTA – 

RECURSO DESPROVIDO.Para aferir a competência da Vara Especializada 

de Direito Agrário, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica 

entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais (Res. nº 

07/2008-TJMT, art. 2º).Mostra-se pertinente o conhecimento da lide pela 

jurisdição especializada, ainda que os interesses não sejam coletivos, mas 

individuais homogêneos, isto é, de grupo, categoria ou classe de pessoas 

determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de 

origem comum.Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação 

para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, 

justifica-se o tratamento judicial especializado para se assegurar a 

promoção e defesa dos direitos humanos dos rurícolas e de suas famílias.

(PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 72036/2011 - 

Data de Julgamento: 05-9-2012 – Relator- Des. Marcos 

Machado)AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – RESOLUÇÃO TJMT Nº 07/2008 – 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE 

DE TERRAS RURAIS – COMPETÊNCIA MATERIAL – RECURSO 

DESPROVIDO.A Vara Especializada de Direito Agrário decorre da 

especialização de vara já existente, de modo que o Tribunal pode criá-la 

por resolução (Precedentes do e. STF: ADI nº 3.367; HC nº 91.024; HC nº 

91.509).A convergência de interesse, mesmo que ausente de organização 

por sindicato rural ou associação civil, caracteriza a lide como coletiva. 

Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação para fins de 

distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, justifica-se o 

tratamento judicial especializado (Res. nº 07/2008, art. 2º).” (RAI nº 

64567/2011 – 18.01.2012 – Relator - Des. Marcos Machado).Ainda no 

julgamento da apelação n. 33.297/2010, o relator – Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, justificou em seu voto a necessidade da tensão social 

para caracterizar o conflito fundiário coletivo. In verbis:“Não vislumbro na 

presente demanda elementos suficientes para caracterizar um conflito 

fundiário coletivo, já que nos autos não há nenhum indicativo de tensão 

social relevante ou algo do gênero.”A par do que fora acima exposto, 

percebe-se os contornos que definem a expressão “litígio coletivo pela 

posse de terras rurais” na razão competência deste juízo especializado, a 

ponto de ousarmos definir os requisitos para a sua caracterização nos 

seguintes termos:a) demanda envolvendo interesse coletivo (lato senso) 

e/ou interesses individuais homogêneos possessórios/fundiários, neste 

caso de grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou 

determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum. b) 

necessidade da ação derivar de ocupação para fins de distribuição de 

terras, de forma pacífica ou violenta e/ou para se assegurar a promoção e 

defesa dos direitos humanos dos rurícolas e de suas famílias.c) indicativo 

de interesse social (público) e/ou tensão social que justifique o tratamento 

judicial especializado;Presentes todos os requisitos acima, fica espenque 

de dúvidas que estamos diante de um conflito coletivo pela posse de 

te r ras  ru ra is  a  jus t i f i ca r  a  in te rvenção des te  ju í zo 

especializado.Concluímos que a competência desta vara especialíssima 

guarda razão com conflitos judiciais em qualquer município do Estado de 

Mato Grosso, que versem sobre interesses coletivos ou individuais 

homogêneos agrários, com ocupação pacífica ou violenta (tensão social), 

objetivando a distribuição de terras rurais via instrumentos de reforma 

agrária, mediante grupos organizados ou não, consubstanciada na função 

social da terra, objetivando o estímulo ao desenvolvimento local (interesse 

público) com a primazia da atividade tipicamente agrária e observância aos 

direitos humanos dos ruralistas, de sua família, parceiros ou meeiros, sem 

desvencilhar do objetivo epicentro, a promoção da justiça social (interesse 

social).Feitas as considerações teóricas sobre o tema, resta, portanto, 

definida a competência desta vara e superada qualquer discussão nesse 

aspecto, razão pela qual, passo à análise das demais questões 

f o r m u l a d a s  p e l a s  p a r t e s : 2  -  D o s  A t o s  D e c i s ó r i o s - 

nulidade/convalidaçãoConforme relatado, foi prolatada decisão deferindo 

liminar pelo d. magistrado que presidia o feito quando em tramitação 

perante a Comarca de Vera e, denota-se que tal decisão não foi revogada 

ou suspensa e, portanto, encontra-se externando seus efeitos, nos 

termos do art. 64, §4º do CPC.Aliás, a vasta doutrina e jurisprudência 

admite nos casos de tutela de urgência a possibilidade do magistrado, 

mesmo absolutamente incompetente e ciente do vício, conceder medida 

liminar e logo posteriormente remeter o procedimento ao órgão competente 

objetivando com a prolação, resguardar o direito material “subjacente” 

observando o princípio “quando est periculum in mora incompetentia non 

attenditur”, bem como a efetividade da tutela jurisdicional. Nesse 

sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇAO DE SENTENÇA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECONHECIMENTO - VALIDADE DOS ATOS 

PRATICADOS - URGÊNCIA - INCAPAZ - AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE 

LEGAL - CURADOR ESPECIAL - CRÉDITO ALIMENTAR - DESNECESSIDADE 

DE CAUÇAO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1(...) 3. Admite a 

doutrina, notadamente em casos de tutela de urgência, a possibilidade de 

o juiz incompetente (mesmo ciente desse vício) conceder medida liminar e, 

em seguida, remeter os autos ao órgão judiciário competente (art. 113, 2º, 

CPC), a fim de salvaguardar o direito material subjacente, em nome da 

efetividade da tutela jurisdicional. (...) 5. Cuidando-se da implementação de 

benefício previdenciário, crédito de natureza alimentar, a urgência na 

satisfação do julgado justifica a manutenção do provimento emanado do 

juízo incompetente, ao menos até ulterior deliberação do juízo competente. 

6. De mais a mais, na visão processual moderna, sendo a decisão 

recorrida submetida ao controle de um Tribunal de sobreposição comum 

aos juízos processante e competente funcionalmente para a execução, 

admite-se a convalidação do ato decisório pelo órgão recursal, primando 

pela instrumentalidade, economia e celeridade processual, e, sobretudo, 

pela tão almejada efetividade da jurisdição. (...) 9. Recurso parcialmente 

provido, a fim de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 2ª 

Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória para processar a execução 

provisória da sentença, com a redistribuição dos autos originários à 1ª 
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Vara da Fazenda Pública Estadual daquela Comarca, ficando mantidos, 

porém, os efeitos dos atos praticados. (TJ-ES - AI: 24079007373 ES 

24079007373, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Data 

de Julgamento: 10/06/2008, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

10/07/2008)REMESSA EX-OFFÍCIO - PRELIMINAR - COMPETÊNCIA - 

JUSTIÇA FEDERAL - ATOS DE DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE 

ENSINO SUPERIOR - DECURSO DO TEMPO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA 

DAS RELAÇÕES JURÍDICAS - LIMINAR - JUIZ INCOMPETENTE - 

PRELIMINAR ACOLHIDA1) (...).2) Conforme entendimento do STJ, 

considerando o decurso de tempo entre a concessão e revogação da 

liminar, em respeito ao princípio da segurança das relações jurídicas, há 

que se preservar a situação consolidada, sobretudo se não resultar em 

prejuízo à terceiros.3) Liminar concedida por juiz incompetente deve 

prevalacer até que o juízo competente se pronuncie a respeito, de acordo 

com o princípio quando est periculum in mora incompetentia non 

attenditur.4) Preliminar acolhida. (TJ-ES - Remessa Ex-officio: 

14039002374 ES 014039002374, Relator: ALINALDO FARIA DE SOUZA, 

Data de Julgamento: 19/04/2005, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 20/07/2005)”Sob o mesmo prisma, o nobre doutrinador Galeno 

Lacerda, em sua obra - Comentários ao Código de Processo Civil, volume 

VIII - Tomo I, 8ª Edição, pág. 252, esclarece que:"a liminar dada por Juiz 

incompetente deve prevalecer até que o Juiz competente se pronuncie a 

respeito, de acordo com o princípio “quando est periculum in mora 

incompetencia non aftenditur”. (...) O que vale para a exceção de 

incompetência relativa também se aplica à arguição de incompetência 

absoluta, que provoca, por igual "a imediata suspensão do feito". Embora a 

incompetência absoluta cause a nulidade do ato decisório, e não a mera 

anulabilidade como ocorre com a relativa, certo é que o vício deve ser 

judicialmente declarado, nos termos do art. 113, § 2º, pois nosso direito 

repele a desconstituição espontânea e automática do ato nulo. Por isso, os 

efeitos já produzidos permanecem até que o juiz competente se pronuncie 

para manter ou revogar a cautela inicial (...) Não é justo que a tutela do 

direito ou do interesse da parte fique sufocada pelo tecnicismo legal ou 

jurisprudencial, na busca do acerto sobre competência, muitas vezes 

sugerido só após laborioso conflito(...)”O que remanesce, portanto, é a 

ideia de que, os efeitos da decisão outrora prolatada pelo juiz 

incompetente, quando não revogada por ele próprio e de forma explicita, 

permanecerá seus efeitos até que o magistrado competente se pronuncie 

em manter ou revogar a medida liminar. Pois bem, ao analisar a decisão 

proferida pelo juízo de origem, verifico que deve ser convalidada, haja visa 

que o autor logrou êxito em comprovar os requisitos legais.A posse 

agrária veio devidamente demonstrada com a apresentação do protocolo 

de requerimento do CAR – Cadastro Ambiental Rural, nº. 837568/2010 (fls. 

12v/13v), assim como pela sentença de mérito, datada de 12/02/2009, nos 

autos da ação de interdito proibitório (nº. 335/2006), que tramitou na 

Comarca de Vera-MT, movida pelo autor (fl. 26v), onde foi reconhecida a 

sua posse. Além disso o imóvel encontra-se georreferenciado e 

certificado pelo INCRA. As matrículas nº. 150, 151, 152 e 6, do Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Vera-MT, juntados às fls. 

17/25v, demonstram que o início da posse do autor é de boa-fé e que ele 

estaria ocupando os imóveis pelo menos desde maio de 2007.Com relação 

esbulho, este não foi contestado pela parte ré e também está demonstrado 

pelo boletim de ocorrência, fl. 26, bem como pela certidão do oficial de 

justiça de fls. 39 v/42 v.Vale ressaltar que a FAZENDA PORANGA que foi 

objeto de desapropriação, conforme se vê às fls. 109 v/111, tem limites e 

confrontações bem distintas, quando se compara com os limites e 

confrontações apresentadas no georreferenciamento do autor.Assim, 

presentes os requisitos demonstrados os requisitos legais: posse e 

fundado receio de ocupação, e, por conseguinte, RATIFICO a decisão 

proferida pelo juiz incompetente de fls. 32/33 e atos subsequentes, 

mantendo-se incólume os seus efeitos e o faço não apenas com base no 

art. 64§4º do CPC, mas, também, com base no enunciado n. 238 do 

FPPC:“E. 228: O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo 

incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa.”1– 

EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus não encontrados pelo 

meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 30 (trinta) 

dias. 2 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e 

abra-se vista à parte autora para manifestação.3 – Dê-se ciência a 

Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso 

polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC.4 – Por 

fim, DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla 

publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, 

jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros 

meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, 

§3°, do NCPC.

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, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei.

Cuiabá, 09 de junho de 2017

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037233-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDI BATISTA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1037233-15.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON LUIZ NETTO RÉU: WALDI 

BATISTA DOS SANTOS Vistos. Autos oriundos de plantão judicial do dia 

08/12/2017, razão pela qual redistribuído no PJE pela Central de 

Distribuição a este juízo (id. 11079411, pág. 01). Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar e indenização por perdas e 

danos que ANDERSON LUIZ NETTO ajuizou em face de WALDIR BATISTA 

DOS SANTOS, sob o fundamento de que por força de contrato de locação 

realizado com o réu, tornou-se possuidor direto de um imóvel comercial 

localizado na Rua Francisco Borges de Oliveira, nº. 34, Bairro Nova 

Esperança, nesta Capital. Alegou que no curso da locação do imóvel o réu 

o sublocou para festa, sem consentimento do autor, colocou placa de 

vende-se no referido e, no dia 05/12/2017, adentrou no imóvel mediante 

arrombamento do portão da frente, trocou todas as fechaduras do 

referido e se apossou de todos os pertences do autor e da esposa, 

aproveitando a ausência deles que estavam em outro Município. Informou 

que a invasão do réu do imóvel em questão se deu em razão do 

inadimplemento de um mês do aluguel pelo autor e da ausência de 

consenso entre eles para pagamento do referido. Sustentou que tentou 

extrajudicialmente a resolução do conflito, inclusive através da autoridade 

policial, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação possessória, 

pleiteando, liminarmente, pela sua reintegração na posse do imóvel. Com a 

inicial o autor colacionou documentos às págs. Id 11079606, pás. 10/43. A 

ação foi recebida pelo plantonista que deferiu o pedido liminar pleiteado (id. 

11079614, pág. 01/03). Id. 11079614, pág. 10/11 e 12 auto de reintegração 

do autor na posse do imóvel em questão e certidão de citação do réu. 

Vindos os autos para este juízo, foi determinada a intimação do autor para 

juntar novamente nos autos os documentos que ficaram ilegíveis e sem 

possibilidade de identificação com a digitalização do processo, constantes 

do id 11079606, pág. 13/43, a inclusão do autor como beneficiário da 

assistência judiciária gratuita e a certificação do prazo de emenda e 

defesa (id. 11160410, pág. 01/02). Id. 11200204, pág. 01/12 defesa do 

réu, aduzindo que os imóveis que estão no imóvel é de sua propriedade, 

razão pela pleiteia em sede de cautelar incidental, a retirada dos móveis 

descritos no auto de reintegração de posse do oficial de justiça. Impugnou 

os benefícios da assistência judiciária gratuita concedida ao autor, sob o 

fundamento de que possui condições financeiras de arcar com as custas 

e despesas processuais, ao suportar o pagamento do valor de R$ 

5.000,00 a título de aluguel, R$ 1.000,00 de energia elétrica, possuir 

veículo, joias e dinheiro guardado. Impugnou, também, o valor atribuído à 

causa e, no mérito, alegou ausência de esbulho. Com a defesa, colacionou 

documentos constantes do id. 11200281, pág. 01/02; id. 11200264, pág. 
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01/02; id. 11200210, pág. 01/07; 11200230, pág. 01/02; id. 11200201, pág. 

01/02; id. 11200235; id. 11200246; id. 11200243; id. 11200253, pág. 01/06. 

Id. 11233227 foi determinada a intimação do autor para se manifestar 

sobre a defesa do réu. Id. 11635170 certidão decurso prazo de 

manifestação do autor. Id. 12053763 notícia pelo patrono do autor de 

revogação dos poderes que lhe foram outorgados e a juntada de nova 

procuração ao advogado Dr. Sérgio Alves Teixeira, OAB/MT 18512. Id. 

12115219, pág. 01/02 o autor informa que saiu do imóvel em questão e 

requereu a restituição do réu na posse do referido, ante a existência de 

diversos itens que compõe o contrato de locação. Com a manifestação, 

juntou documentos (id. 12115256, pág. 01/03). Id. 12312519 o autor noticia 

que o imóvel em questão foi invadido e depredado, pleiteando, COM 

URGÊNCIA, a restituição ao réu da posse do referido para manutenção da 

limpeza e vigilância do referido. Juntou com a manifestação, anexos 

fotográficos (id. 12312549, pág. 01/05 e id. 12312559, pág. 01/05; id. 

12312565, pág. 01/05; id. 12312587, pág. 01/05; id. 12312572, pág. 01/05; 

id. 12312601, pág. 01/05). Id. 11993697 informação de impugnação à 

defesa apresentada pelo advogado Danilo Gaiva Magalhães dos Santos, 

advogado destituído da causa, sem o anexo da referida peça. Síntese 

necessária. Decido. Inicialmente DETERMINO que a Secretaria proceda 

com a substituição do patrono do autor no sistema, a fim de constar o Dr. 

Sergio Alves Teixeira, OAB/MT 18.512, como patrono do autor, conforme 

procuração colacionada no id. 12053765, pág. 03 e CERTIFIQUE sobre o 

cumprimento da decisão constante do id. 11160410. 1. Da impugnação a 

Justiça Gratuita Insurgi o réu na defesa apresentada (id. 11200204, pág. 

01/12), sobre a concessão da Justiça Gratuita em favor do autor, sob o 

fundamento de que o referido possui condições de arcar com as custas e 

despesas processuais posto que paga aluguel no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), energia no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), possui 

dinheiro guardado, conforme informado na inicial e aufere renda mensal de 

aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Nos termos do art. 

98 do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

forma da lei”. O § 3º do art. 99 do CPC dispõe que: “Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural”. Conforme dispositivos legais, a declaração de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais é presumida, de forma que cabe a parte que insurge contra a 

concessão do referido benefício, comprovar nos autos a ausência da 

alegada hipossuficiência, o que não se deu no caso em questão. A mera 

dedução de que a renda mensal do réu era em torno de R$ 25.000,00, pelo 

fato de pagar aluguel de R$ 5.000,00 e energia no valor de R$ 1.000,00, 

não enseja a demonstração de capacidade financeira do autor, bem como 

a mera declaração de que existia no imóvel quando da ocupação do réu o 

valor de R$ 3.500,00. Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste 

violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, 

obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, 

especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração 

de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo 

a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da 

capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem 

decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, 

na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com 

o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame 

do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do 

recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo 

regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp nº. 2014/0058012-4, 

Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

8/5/2014 e publicado no DJE do dia 14/5/2014). Sem a prova contundente 

da capacidade econômica do beneficiário para arcar com as despesas 

processuais não há que se falar em revogação do benefício (art. 7º, Lei 

1.060/50). Com essas considerações, INDEFIRO a presente impugnação e 

mantenho a gratuidade da justiça nos termos do art. 98, do CPC. 2. Da 

impugnação ao valor da causa Impugnou, ainda, o réu, o valor atribuído à 

causa pelo autor, sob o fundamento de que o valor do aluguel, conforme 

mercado imobiliário equivale a 1% do valor venal do imóvel. Alegou, 

também, que o imóvel não possui matrícula e nem registro, não é 

beneficiada por asfalto e nem por infraestrutura básica (água e esgoto), 

sendo esta última edificada pelo réu. Afirmou que a área é provida 

tão-somente de energia, se localiza no final da Avenida das Torres, razão 

pela qual não tem valor econômico de dois milhões, mas sim, de duzentos 

a quatrocentos mil reais, no máximo. Em que pese o réu tenha mencionado 

o valor venal atribuído ao imóvel em questão como parâmetro do valor a 

ser atribuído a causa, indicou como valor justo a ser atribuído entre 

duzentos a quatrocentos mil reais, superior ao valor venal informado no 

IPTU. Conforme se verifica do extrato do IPTU colacionado pelo réu com a 

defesa (id. 11200281, pág. 01), o valor venal de R$ 134.477,07, tomado 

como base para o cálculo do imposto, corresponde apenas ao valor do 

terreno, sem considerar as benfeitorias nele existentes, conforme 

memorial IPTU. Dessa forma, considerando que o próprio réu indicou valor 

da causa, por dedução, para melhor elucidação da questão, DETERMINO 

que o réu colacione aos autos 02 (duas) avaliações do imóvel por 

imobiliárias idôneas ou corretores credenciados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da retificação do valor atribuído a causa, 

em caso de decurso de prazo, sem manifestação. 3. Dos documentos 

ilegíveis Com relação a alegação de juntada de documentos ilegíveis, resta 

prejudicado o referido pedido, posto que já determinado a substituição dos 

referidos em decisão proferida em 15/12/2017, conforme se verifica do id. 

11160410, todavia, sem informação do seu cumprimento. 4. Da devolução 

dos bens móveis pleiteados pelo réu Alegou o réu em defesa, que foi até o 

imóvel em questão, alugado para o autor, a fim de reaver uns bens móveis 

de sua propriedade, guardados nos referidos, todavia, teve o pedido 

negado, o que ensejou no ajuizamento da presente ação possessória. Na 

manifestação relacionou os bens que pretende reaver. Em manifestação 

colacionada no id. 12115219, o autor noticiou que desocupou o imóvel em 

questão há mais de mês e ratificou a existência de bens móveis de 

propriedade do réu no referido, razão pela qual pleiteou pela restituição da 

posse do referido ao réu com a revogação da liminar. Id. 12312519 o autor 

noticia a invasão do imóvel por terceiros e colaciona imagens fotográficas 

da situação do referido (id. 12312549, pág. 01/05 e id. 12312559, pág. 

01/05; id. 12312565, pág. 01/05; id. 12312587, pág. 01/05; id. 12312572, 

pág. 01/05; id. 12312601, pág. 01/05). Assim, ante o reconhecimento pelo 

autor da existência de bens móveis do réu e da entrega voluntária dos 

referidos, o pedido de restituição formulado pelo réu, por ora, restou 

prejudicado. Com essas considerações, REVOGO a liminar de 

reintegração de posse concedida ao autor, ante a perda superveniente 

dos pressupostos ensejadores da sua concessão e DETERMINO que seja 

EXPEDIDO, COM URGÊNCIA, CONTRAMANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE, a fim de que o réu seja restituído na posse direta do imóvel em 

questão, bem como MANDADO DE CONSTATAÇÃO a ser realizado 

concomitantemente com o contramandado, por dois oficiais de justiça, que 

deverão relacionar os bens móveis existentes no imóvel e o estado de 

conservação dos referidos, ilustrando, se possível, com imagens 

fotográficas. 2. INTIMO o réu, neste ato, via DJE, da presente decisão. 3. 

Após a retificação do cadastro do representante processual do autor no 

sistema, INTIME-SE o autor da presente decisão, bem como para se 

manifestar sobre a defesa e documentos apresentados pelo réu. Cuiabá, 

26 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito em substituição legal

3ª Vara Cível

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007516-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: FRANCIELE SANTOS ALEXANDRE 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 23.05.2018, 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, 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
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007517-06.2018.8.11.0041 

AUTOR: JAMILINA FATIMA DE SOUZA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 23.05.2018, 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, 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: 1007549-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA SCHNEIDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007549-11.2018.8.11.0041 

AUTOR: CELITA SCHNEIDER 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 

23.05.2018, 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). 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007538-79.2018.8.11.0041 

AUTOR: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - GDO RÉU: MARGARET SOARES LEAO 

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
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ADEMIR ROSA GOMES (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007512-81.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES RÉU: ADEMIR ROSA 

GOMES Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais promovida por MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES 

em face de ADEMIR ROSA GOMES, ambos qualificados nos autos. 

Designo o dia 05.06.2018, às 12:30 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 03 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 
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(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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007562-10.2018.8.11.0041 

AUTOR: GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - GDO RÉU: ANTONIO DA TRINDADE DE 

FREITAS 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007508-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA JOSE DE LIMA PIVA RÉU: LILIA OLIVEIRA CORTEZ Vistos. 

A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, documentos que comprove a alegada situação de incapacidade 

econômica financeira “comprovante de rendimento e/ou à última 

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

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

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

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

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007497-15.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EXECUTADO: AUTO 

POSTO SORRISAO LTDA, HELIO PEREIRA NEVES 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007575-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: 1007575-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007670-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT0010826A (ADVOGADO)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/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: 1007670-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: JACKSON MARQUES DOS SANTOS 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 23.05.2018, 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). 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 
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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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1014165-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (REQUERENTE)

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA 1014165-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAEL 

TOMIYAMA BORGES, EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES 

REQUERIDO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

Vistos. Trata-se de demanda proposta por RAFAEL TOMIYAMA BORGES 

e EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES em desfavor da AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, devidamente qualificado 

nos autos, com a intenção deste juízo determinar a expedição de termo de 

quitação e autorização para escrituração de imóvel perante o Cartório do 

7º ofício com baixa na hipoteca. Em despacho do id. 6853352, 

determinou-se que a parte autora se manifestasse acerca da possibilidade 

de indeferimento da inicial (NCPC, 317 e 321), em decorrência da eventual 

ilegitimidade das partes que compõem o polo ativo quanto o passivo 

(NCPC, 330, II, 485, I e VI), ao passo que os autores pretendiam que a ré 

MT FOMENTO seja compelida a fornecer-lhes termo de quitação e 

autorização para escrituração em seu nome de imóvel, que em tese se 

encontra registrado em nome de titular de contrato de promessa de 

compra e venda cedidos aos seus pais, com hipoteca para o BNH - Banco 

Nacional da Habitação, incorporado pela Caixa Econômica Federal. Em 

petição do id. 8082264 os requerentes esclarecem que o Decreto nº 2.526 

de 05 de Setembro de 2014 emitido pelo Estado de Mato Grosso, delegou e 

determinou que todas as obrigações da COHAB, fossem de 

responsabilidade da MT FOMENTO. Através de decisão do id.9479184 foi 

reconhecida a legitimidade passiva do requerido, mas assentado a 

necessidade de regularização do polo ativo, pois se o imóvel pertencia ao 

genitores falecidos, a legitimidade para figurar no polo ativo seria do 

espólio, ao que se determinou a regularização, sob pena de extinção. Na 

certidão do do id. 10438119 consignou-se o decurso do prazo e a inércia 

dos requerentes. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O 

inventariante representará o espólio até o trânsito em julgado da 

homologação da partilha, a partir de então, os herdeiros poderão 

demandar em nome próprio. Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Júnior: 

“Enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima 

como parte passiva e ativa para estar em juízo. Quem o representa é o 

inventariante (CPC 12V)” (Nery Junior, Nelson. Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante. 10a ed.- São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 1203). “O inventariante, nomeado pelo juiz, tem a 

incumbência de representar o espólio ativa e passivamente, até o trânsito 

em julgado da sentença que homologar a partilha.” (_________, p. 202, 

comentário V:14, do art. 12, V, CPC ). Denote-se, que antes da partilha, os 

bens da pessoa que faleceu pertencem aos herdeiros em condomínio, 

sendo indivisível o direito sobre os bens, e em consequência, a legitimação 

para impetrar com a presente demanda, é do espólio, que deverá ser 

representado em juízo pelo inventariante. Desta feita, devem os 

Requerente agir representando o espólio, e não em nome próprio. Assim 

sendo, ante a inércia na regularização do polo passivo, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos dos arts. 290 do Novo Código de Processo Civil, 

e conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e VI, do mesmo diploma 

legal. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 15 de dezembro de 2017 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010680-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ ZANCHET (REQUERIDO)

GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010680-28.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ANA MARIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: EDSON LUIZ ZANCHET, GRACIELA APARECIDA 

CARLOTO ZANCHET Vistos. MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA e 

ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, ingressaram com a presente ação de rescisão de contrato c/c 

com perdas e danos c/c tutela antecipada e manutenção na posse do 

imóvel desfavor de EDSON LUIZ ZANCHET e GRACIELA APARECIDA 

CARLOTO ZANCHET, também qualificados. Em síntese os autores 

alegaram ser os legítimos possuidores de um imóvel rural, onde exercem a 

posse antiga e continuada pela posse acedida, sendo um lote com 

1.000,0000 hectares, outro lote com 1.250,0000 hectares, matriculados no 

RGI local, e outra parte da terra, com 1.423,1000 hectares de posse, e por 

fim, outra de 626,90 hectares, com uma área total vendida de 4.300,0000 

Hectares, que seriam conhecidos na região com as denominações de 

“Fazenda Paraíso”, “Fazenda Cruz da Serra” e “Fazenda Nova Floresta I e 

II”, e que estariam localizadas no município e comarca de Rosário Oeste - 

Mato Grosso, composto por quatro (4) glebas com áreas contíguas, que 

foram destacadas de uma área maior de propriedade dos autores, ao que 

foram vendidas aos requeridos de modo “ad mensuram”. Na inicial os 

autores afirmaram, ainda, que na ocasião do negócio entabulado os 

requeridos, na qualidade de compradores, foram cientificados da 

existência de pendências judiciais sobre as referidas propriedades, 

assumindo, ainda, a obrigação de pagar as dívidas existentes com o 

BANCO DO BRASIL S/A e com o BANCO BEMAT S/A, mas tal obrigação 

não foi adimplida. Alegou-se, ainda, a ausência de quitação de outras 

obrigações do negócio entabulado. Nesse sentido, pretendiam os autores 

a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a manutenção dos 

mesmos na posse dos imóveis, condenando ainda, os requeridos ao 

pagamento de perdas e danos, multa contratual e lucros cessantes. Antes 

da apreciação inaugural do feito os requeridos compareceram nos autos e 

apresentaram contestação (id. 6155182) juntando documentos. Em 

decisão do id. 6790166 este Juízo determinou a retificação do valor da 

causa e o recolhimento das custas remanescentes pelos autores, o que 

foi cumprido (id. 6851085 e 6851098). Na sequência as partes 

compareceram nos autos (id. 8345552) apresentando acordo (id. 

8345567) e pleiteando a homologação mesmo por este Juízo, com a 

consequente extinção do feito. Antes da apreciação do acordo, 

compareceram nos autos (id. 8689444) as pessoas de nome ODAIR 

FERNANDES MASSON e FÁBIO SOUZA PONCE, suscitando ter interesse 

em ingressar como assistentes litisconsorciais. Arguiu-se que a pessoa 

de nome Odair Fernandes Masson e o requerido Edson Zanchet, 

entabularam contrato de compra e venda juntado nos autos (id. 6155195), 

cuja obrigação não teria sido cumprida pelo mesmo e por isso pretende a 

suspensão do processo até a definição das obrigações devidas pelos 

litigantes com os Litisconsortes, alegando, ainda, a nulidade do acordo 

entabulado, rogando, então, pela não homologação do mesmo. Os autores 

manifestaram-se nos autos, pugnando pela homologação do acordo 

anteriormente apresentado (id. 9018108). A pessoa de nome FÁTIMA 

SOLANGE JACOB comparece nos autos (id. 9033415), arguindo ser 

divorciada do terceiro não admitido até a presente ocasião no processo - 

ODAIR FERNANDES MASSON – alegando que tal pessoa “...não a 

representa para compra e venda de uma área de 1.000,0 hectares, 

localizado no município de Rosário Oeste-MT, RGI Matricula nº 12.421 Livro 

02, ocultada dos bens partilhados,...” (id. 9033415 - Pág. 1), ao que 

pretende a habilitação nos autos e a não homologação do acordo 

entabulado entre as partes. Determinou-se (id. 9319711) que as partes se 

manifestassem acerca das aludidas petições, ao que os procuradores 

dos requeridos peticionaram nos autos pugnando pela homologação do 

acordo informado nos autos (id. 9347190), ao que aduziram que as 

obrigações com terceiros incumbiria ao autor (id. 9352701). A pessoa de 

nome ODAIR FERNANDES MASSON insiste na não homologação do 
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acordo em questão (id. 9591642). Os autores em petição do id. 9592122, 

aduz que a habilitação dos terceiros na qualidade de assistentes simples 

não obsta a homologação do acordo, na dicção do estabelecido pelo art. 

122 do CPC. Afirmou-se, ainda, que se a intenção seria a habilitação na 

qualidade de assistente litisconsorcial estes não indicaram para qual das 

partes pretendem a referida habilitação, ou seja, se assistentes 

litisconsorciais dos autores ou dos requeridos. Aduziu-se, ainda, que o 

acordo entabulado com os requeridos possui cláusula que garante o 

direito de recebimento de valores pelos terceiros, ao que pugnaram pela 

homologação do mesmo. É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Inicialmente há de se registrar que se trata de ação rescisória que 

encontra-se na fase de conhecimento, que possui como pedidos a 

rescisão do Contrato Particular de Compra e Venda, Cessão de Direitos 

Possessórios e Outras Avenças entabulado entre MILTON APARECIDO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA e ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO (Vendedores), 

com EDSON LUIZ ZANCHET e GRACIELA APARECIDA CARLOTO 

ZANCHET (compradores), tendo como objeto 04 (quatro) lotes de terras 

com uma área total de 4.300,0000 hectares, pelo valor de R$ 

17.600.000,00 (dezessete milhões e seiscentos mil reais), conhecidos na 

região com as seguintes denominação: “Fazenda Paraíso”, “Fazenda Cruz 

da Serra” e “Fazenda Nova Floresta I e II”, que estão localizados no 

município e comarca de Rosário Oeste - Mato Grosso. Após o ingresso da 

demanda as partes apresentaram acordo (id. 8345567), visando a 

composição do conflito estabelecido. O referido acordo confirma o 

negócio narrado na inicial (cláusula 3ª), e estabeleceu que os requerentes 

restituiriam aos requeridos os valores recebidos, com o abatimento das 

despesas com o presente feito (cláusula 4.1). Estabeleceu-se, ainda, que 

os requerente seriam mantidos na posse do imóvel (cláusula 4.4), com a 

reversão das escrituras dos imóveis aos mesmos (cláusula 4.7). A 

pessoa de nome ODAIR FERNANDES MASSON alega que entabulou 

contrato de compra e venda, cessão de direitos possessórios e outras 

avenças, no qual vendeu ao requerido Edson Zanchet área de 1.000 

hectares da Fazenda Paraíso, registrado sob a matrícula de n. 12.421 no 

RGI de Rosário Oeste. Calha ponderar que o contrato do id. 6155191 

(Aditivo ao contrato de compra e venda cessão de direitos possessórios e 

outras avenças) entabulado entre os autores (vendedores) e os 

requeridos (compradores) reconhecem a existência do negócio realizado 

com as pessoas de nome ODAIR FERNANDES MASSON e FÁTIMA 

SOLANGE JACOB, referente área de 1.000 hectares da Fazenda Paraíso, 

registrado sob a matrícula de n. 12.421 no RGI de Rosário Oeste (cláusula 

1º - id. 6155191 - Pág. 1). No referido aditivo alterou-se, ainda, a redação 

da cláusula 2º, “J” do contrato em questão (id. 5897161 - Pág. 4), 

oportunidade em que se regulou que ao invés dos requeridos procederem 

a entrega de imóvel aos autores, pagar-se-ia a quantia de R$ 662.500,00 

(seiscentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), que seriam divididos 

da seguinte forma: a) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a pessoa de 

nome ODAIR FERNANDES MASSON; b) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

a pessoa de nome FÁTIMA SOLANGE JACOB; e c) R$ 62.500,00 

(sessenta e dois mil e quinhentos reais) a pessoa de nome FÁBIO SOUZA 

PONCE (cláusula 2º). Deve ser consignado, ainda, que o acordo do id. 

8345567 foi substituído pelo acordo do id. 9018166, na qual as partes 

regularam a rescisão dos contratos estabelecidos (cláusula 1.1.4, 1.1.5 e 

1.1.6), além da obrigação dos requeridos em transferir aos autores os 

direitos adquiridos das pessoas de nome ODAIR FERNANDES MASSON e 

FÁTIMA SOLANGE JACOB (cláusula 1.1.7). Pelo acordo do id. 9018166 os 

requeridos obrigaram-se, ainda, a outorgar aos requerentes escritura 

pública de compra e venda da área de 1.000 hectares da Fazenda 

Paraíso, registrado sob a matrícula de n. 12.421 no RGI de Rosário Oeste 

(cláusula 1.1.8). Por fim, é certo que os requerentes assumiram perante 

os requeridos a obrigação de arcar com os pagamentos estabelecidos no 

aditivo do id. 5897161 (cláusula 1.1.13). Pois bem, apesar dos autores não 

indicarem o modo como pretendiam intervir nos autos, é certo que as 

pessoas de nome ODAIR FERNANDES MASSON e FÁBIO SOUZA PONCE 

pleitearam a intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial, ao que 

subentende-se a mesma pretensão do pleito formulado por FÁTIMA 

SOLANGE JACOB. Cobra relevo consignar, entretanto que a assistência é 

forma de intervenção, e não se dá por meio de ação própria e sim por 

incidente, como é a hipótese nos autos. No caso da assistência o 

assistente atua como um auxiliar de um das partes no intuito de que o 

resultado final do processo seja favorável à parte a quem assiste, e neste 

particular possuem razão os requerentes ao suscitar que os terceiros 

deixaram de declinar em prol de quem desejam atuar. Note-se, que 

atuando em prol dos autores ou dos requeridos o acordo entabulado pelos 

mesmos lhes beneficia e atende ao interesse dos mesmos. Assim sendo, 

tornar-se-ia obrigatório a homologação, pois, via de regra, inexistem 

elementos capazes de afastar a autonomia de vontade das partes. 

Outrossim, a intervenção de terceiros no processo pode ser voluntária ou 

forçada. A intervenção voluntária ocorre quando o terceiro comparece 

espontaneamente ao processo, como na hipótese em tela, postulando a 

admissão de sua participação. Na intervenção voluntária temos as 

seguintes modalidades: Assistência simples (artigo 121-123) e 

litisconsorcial (art. 124). Na primeira, o sujeito que percebe que pode ser 

indiretamente prejudicado por uma sentença é autorizado a ingressar no 

processo para auxiliar uma das partes (autor ou réu). Já na assistência 

litisconsorcial o terceiro é titular do direito discutido e, dessa forma, será 

atingido pela coisa julgada. Ao pé da letra não é uma assistência, mas sim 

um litisconsórcio ulterior, pois o terceiro vira parte no processo e recebe 

os mesmo poderes processuais. Destaco, que efetivamente o assistente 

simples “... não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do 

pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação 

ou transija sobre direitos controvertidos.” (art. 122, CPC). Contudo, o 

assistente litisconsorcial é admitido quando “...a sentença influir na relação 

jurídica entre ele e o adversário do assistido.” (art. 124, CPC), ao que 

indaga-se: quem seria o adversário assistido dos referidas pessoas? Não 

houve declinação. Qual seria a sentença ideal? Não se alegou. Seriam os 

autores? O pedido destes é a rescisão do negócio, justamente aquilo que 

as partes regularam. Seriam os requeridos? Ora, os requeridos não 

desejam, e pelo visto não possuem condições, de arcar com os 

pagamentos estabelecidos aos autores. O ideal seria, então perpetuar a 

lide?! Creio que não. Na realidade, os terceiros em questão, apesar de 

possuírem certo interesse na lide, não declinaram quem pretende assistir e 

nem a finalidade da assistência, sendo certo que a “suspensão do 

processo” não é um fim em si mesmo. Ressalvo, que o acordo homologado 

não influi no contrato entabulado entre os terceiros e os requeridos, na 

medida em que ante a ausência de participação no acordo do id. 9018166 

a obrigação primitiva estabelecida (id. 5897161) persiste gerando efeitos. 

Noutro giro, entendo que o acordo longe de ser desfavorável aos 

terceiros apresenta outros “garantidores” do débito. Desta forma, entendo 

que as referidas pessoas deverão buscar eventual reparação por 

descumprimento de obrigações assumidas e estabelecidas nos 

instrumentos apresentados em demanda autônoma, mas não podem 

impedir que as partes do presente feito solucionem a lide existente. Assim 

sendo, indefiro a intervenção das pessoas de nome ODAIR FERNANDES 

MASSON, FÁBIO SOUZA PONCE e FÁTIMA SOLANGE JACOB no presente 

feito na qualidade de assistentes litisconsorciais, pois não declinaram 

interesse jurídico na prolação de sentença favorável em prol de nenhuma 

das partes, na forma estabelecida pelo art. 119 do CPC, formulando mero 

pedido de suspensão do processo. Outrossim, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre os requerentes MILTON APARECIDO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA e ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO com os requeridos EDSON 

LUIZ ZANCHET e GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET, todos 

qualificados, apresentado através do id. 9018166 para os devidos e 

regulares fins de direito, ao que JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do 

que estabelece e autoriza o art. 487, III do CPC. Custas e honorários na 

forma acordada entre as partes. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002216-78.2018.8.11.0041 

AUTOR: JONAS ABRAAO SIQUEIRA LIMA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. JONAS ABRÃO SIQUEIRA LIMA, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, ingressou com a presente 

ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, também qualificado, aduzindo que 
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sofreu acidente automobilístico em 15.09.2015, que causou-lhe invalidez 

permanente por (FRATURA EM ÚMERO DIREITO), motivo pelo qual 

pretende a necessária indenização securitária (DPVAT). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. A presente demanda é um verdadeiro 

deboche com o Poder Judiciário, evidenciando, infelizmente, o tipo de 

processos que abarrota as serventias e que que sequer deveria ser 

distribuído, revelando, assim, o nível de escárnio e inversão de valores em 

uma sociedade que apresenta claros sinais de metástase, ao que 

esclareço. O seguro obrigatório foi criado pela Lei nº 6.194/74, com as 

alterações introduzidas pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, observado 

sempre o "tempus regit actum", visando à indenização de todas as 

pessoas que se tornam vítimas de acidentes de trânsito, ocasionados por 

veículos que circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, 

ainda que a vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. 

Para o pagamento da indenização securitária em questão é necessária a 

comprovação do acidente de trânsito e do dano decorrente, ou seja, a 

invalidez permanente ou morte, a teor do que dispõe o art. 3º, inciso I, da 

Lei nº 6.194/74: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte”. Destaco, ainda, que a legislação de regência 

estabeleceu direito à indenização decorrente de acidente com veículo 

automotor, devendo este - o veículo - ser a causa determinante do dano, e 

não apenas fazer parte do "cenário do infortúnio", como asseverou a e. 

Ministra Nancy Andrighi, do C. Superior Tribunal de Justiça no voto 

proferido por ocasião do julgamento do RESp nº 1.245.817/MG,in verbis: 

“O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de 

cunho social, regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou 

seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

(...) A questão está em se definir em que circunstâncias esse uso de 

veículo automotor autoriza a cobertura do seguro obrigatório. (...)" (REsp 

1.185.100/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18.02.2011 

e REsp 1.187.311/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 

28.09.2011 - grifo nosso). In casu, a parte autora alega a ocorrência do 

acidente de trânsito, em 14/05/2017, fazendo prova disso o Boletim de 

Ocorrência do id. 11589393, bem como relatório de atendimento médico e 

prescrição do id. 11589424. Porém, do Boletim de Ocorrência, constato 

que a vítima praticava conduta ilícita no momento de seu acidente, sendo 

certo que empreendia fuga da polícia, ao que fora preso portando arma de 

fogo e objetos roubados. Esta era a circunstância de uso do veículo 

automotor no qual estava o autor. Portanto, admitir a demanda em questão, 

seria o mesmo que possibilitar que o requerente ingressasse na Justiça do 

Trabalho com reclamação trabalhista. É a evidente subversão do sistema e 

dos valores que deveriam nortear o Poder Judiciário e todos aqueles que 

atuam nos processos judiciais. Doutro lado, é certo que as circunstâncias 

em torno do acidente em questão fogem à normalidade, visto o preceituado 

pelo art. 3º, inciso I, da Lei nº 6.194/74, onde as circunstâncias ilícitas que 

envolveram o acidente fogem ao teor fortuito ou mesmo culposo 

(negligência ou imperícia), não configurando, portanto, base legal para o 

pagamento do seguro DPVAT. Friso, que o prof. Gustavo Tepedino, em 

seu artigo "O problema da causalidade no seguro obrigatório por danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT)", 

estabelece que deve ser preservado o nexo de causalidade entre a 

atividade do veículo e o dano para que haja, de fato, acidente indenizável, 

sendo certo que em situações análogas à dos autos já se assentou o 

seguinte: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

COMETIMENTO DE INFRAÇÃO PENAL. MORTE DECORRENTE DE FUGA 

EMPREENDIDA À ATUAÇÃO POLICIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Embora 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74 preveja que o pagamento da indenização 

securitária será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

dele decorrente, independentemente da existência de culpa, o direito não 

pode acobertar um fato de tamanha torpeza. Hipótese em que restou 

agravado intencionalmente o risco pela ação do segurado (art. 768 do 

CC). Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Apelação Cível....”. (TJ-RS - AC 70043051473 RS, Relatora: Isabel Dias 

Almeida, Data de Julgamento: 22/06/2011, Quinta Câmara Cível, Publicado 

em: 01/07/2011) “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA FATAL. 

ASSALTANTE EM FUGA. COBERTURA. INEXISTÊNCIA. EXEGESE DOS 

ARTS. 757 E 762 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA 

INVERTIDA. Como nos seguros em geral, o seguro obrigatório só ampara 

os riscos lícitos e não provenientes de atos dolosos. Recurso provido.” 

(TJ-SP - APL 00121056820118260084 SP, Relator: Gilberto Leme, Data de 

Julgamento: 11/02/2014, 27ª Câmara de Direito Privado, Publicado em: 

17/02/2014) Conforme se verifica, o art. 762 do Código Civil é enfático ao 

dispor sobre o evento provocado por ato doloso do segurado, sendo este 

exatamente o caso dos autos, cumprindo-me destacar que, por mais que 

se trate o seguro de um contrato aleatório, o princípio da boa-fé não 

permite que situações como a que vemos neste processo sejam 

acobertadas pelo seguro obrigatório. Repito que o requerente se lesionou 

por conta de acidente ocorrido durante uma fuga policial, isso depois da 

prática de um crime contra o patrimônio. Eis o que dispõe o citado art. 762 

do Código Civil: “Art. 762. Nulo será o contrato para garantia de risco 

proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de 

representante de um ou de outro.” Por mais que o art. 5º da Lei nº 

6.194/74 preveja direito à indenização mesmo sem ocorrência de culpa, 

destaco que neste caso estamos diante de uma conduta dolosa do 

agente, sendo do meu convencimento que o art. 5º da Lei nº 6.194/74 não 

pode servir de embasamento para a pretensão, já que inegável que o 

acidente decorreu de conduta dolosa, não havendo, concessa data venia, 

cobertura do seguro DPVAT em situações destas. Outrossim, é certo que 

o artigo 757 do Código Civil dispõe que “Pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados”, logo, apenas o “interesse legítimo” pode ser segurado. 

Ademais, o art. 768 do CC estabelece que o “segurado perderá o direito à 

garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”, o que 

creio restar evidenciado quando este pratica um crime e empreende fuga 

da autoridade policial, e o referido “acidente” ocorre durante a aludida 

fuga. Assim sendo, admitir a possibilidade de indenização por DPVAT no 

caso em tela, seria chancelar o escárnio tornando legítimo o interesse do 

requerente em empreender fuga após a prática de um crime. Não se pode 

admitir que a sociedade pague para que elementos possam roubar e 

furtar, assegurando-lhes “indenização” na hipótese do roubo ou do furto 

não der certo, e este se envolver em acidente automobilístico ao 

empreender fuga da autoridade policial. Raciocínio diverso tornaria o crime 

algo compensável, rentável ou indenizável, o que por si só é um absurdo. 

Nesse aspecto, é certo que a cobertura securitária, incluindo-se o DPVAT, 

é exclusiva para os eventos lícitos, o que não se pode sequer se afirmar 

que ocorreu no caso em tela. Com efeito, “DPVAT. Acidente ocorrido logo 

após o roubo do veículo, vitimando o assaltante. Ausência de cobertura. 

Aplicação dos artigos 757 e 762 do Código Civil. Ação improcedente. 

Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação 0017978-81.2010.8.26.0602, Rel. 

Des. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 9.5.2013) 

“COBRANÇA DE SEGURO. INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT. MORTE. 

PRÁTICA DELITUOSA. Embora a Lei nº 6.194/74 não faça distinção com 

relação à contribuição da vítima para a produção do evento danoso, não 

se pode olvidar aplicação das regras gerais que disciplinam o contrato de 

seguro (Código Civil). Tendo o acidente ocorrido durante fuga da vítima 

após a prática de crime de roubo, documentada por boletim de ocorrência 

por flagrante delito, não subsiste o direito à indenização, uma vez que o 

risco foi produzido por ato ilícito da própria vítima, nos termos do art. 1436 

do CC/1916, então vigente. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DOS 

AUTORES NÃO PROVIDO.” (TJSP - Apelação 9241318-45.2008.8.26.0000, 

Rel.(a) Des.(a) Berenice Marcondes Cesar, 27.ª Câmara de Direito Privado, 

j. 30.8.2011) “APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. COLISÃO OCORRIDA EM FUGA 

DOS OCUPANTES DE MOTOCICLETA DA AUTORIDADE POLICIAL QUE OS 

RECONHECEU COMO PRATICANTES DE DELITO. DIREÇÃO PERIGOSA, 

PELA CONTRAMÃO E COLOCANDO EM RISCO A VIDA DE TERCEIROS, 

COM O ÚNICO FIM DE SE DESVENCILHAREM DA VIATURA POLICIAL QUE 

OS PERSEGUIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PREVISIBILIDADE DO 

RESULTADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. - A indenização do seguro 

DPVAT é assegurada às vítimas de danos pessoais causados por 

veículos automotores terrestres, desde que o veículo seja causa 

determinante do dano sofrido e não apenas integre o "cenário do 

infortúnio". - No caso, o fato de estar o autor em fuga da autoridade 

policial quando ocorreu o infortúnio, transitando com motocicleta em alta 

velocidade, inclusive pela contramão e com todo o sistema de iluminação 

apagado, para dificultar a ação da autoridade policial, desconfigura o 

evento como acidente, dada a previsibilidade do seu desfecho e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 50 de 586



possibilidade de evitar-se o resultado. - Na espécie, ainda que se pudesse 

caracterizar o infortúnio como acidente, a gravidade da conduta praticada 

pelos ocupantes da motocicleta - que, independentemente da apuração do 

cometimento do delito na esfera criminal, tinham por única intenção 

desvencilhar-se da autoridade policial que os perseguia, para averiguação 

e apuração de prática delituosa - rompe o liame entre o "acidente" e o 

dano, e afasta, por si só, a possibilidade de cobertura do seguro DPVAT, 

sob pena de beneficiar o requerente de sua própria torpeza.” (TJ-MG - 

AC: 10271130054577001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

28/01/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/02/2015 – grifo nosso) Processar a presente demanda é um acinte à 

sociedade, além de ser um gasto desnecessário ao Poder Judiciário, na 

medida em que o autor pleiteia a gratuidade. Outrossim, chama-me a 

atenção que um causídico se disponha a peticionar apresentando tal 

pretensão em Juízo. Nesse sentido, deveriam as condições do evento 

serem sopesadas pelo douto causídico, pois é antiga a lição do prof. 

Francesco Carnelutti de que o primeiro juiz da causa deveria ser o 

advogado. No mesmo sentido, em outubro de 1944 o grande Heráclito 

Fontoura Sobral Pinto, num trecho da carta endereçada[1] ao amigo 

Augusto Frederico Schimidt assentou o seguinte: “O primeiro e mais 

fundamental dever do advogado é ser o juiz inicial da causa que lhe levam 

para patrocinar. Incumbe-lhe, antes de tudo, examinar minuciosamente a 

hipótese para ver se ela é realmente defensável em face dos preceitos da 

justiça. Só depois de que eu me convenço de que a justiça está com a 

parte que me procura é que me ponho à sua disposição”. Pois bem, se não 

houve tal discernimento na distribuição da demanda, há de se ter bom 

senso na admissão e no respectivo processamento do feito, pois este se 

apresenta totalmente ilegítimo. Sobre a impossibilidade de cobertura do 

seguro DPVAT no caso de pessoas em fuga, após o cometimento de 

delito, a lição de Ricardo Bechara Santos em seu artigo “Seguro DPVAT - 

Segurados e Beneficiários”: “Em relação aos danos pessoais ao ladrão do 

veículo, causados por ele próprio ou por terceiros que o venha a colidir, 

digamos, ao empreender uma fuga após o roubo ou furto, não encontrará 

a cobertura do DPVAT. É que o direito pátrio não se compadece com o 

fato de alguém se autobeneficiar do próprio crime ou se locupletar de sua 

própria torpeza. O ladrão, pois, não pode nem deve figurar como segurado 

ou beneficiário coberto pelo seguro, tampouco os seus 

beneficiários/dependentes fariam jus à indenização em caso de sua morte, 

mas tão somente as vítimas inocentes de sua ação criminosa, pessoas 

que, por exemplo, tenham sido atropeladas pelo ladrão em sua fuga. Não 

seria diferente a situação de alguém que venha a falecer, por prévio 

infarto agudo do miocárdio, encontrando-se ao volante de um veículo, 

provocando colisão ulterior sem nexo com a causa morte." (DPVAT: um 

seguro em evolução - O Seguro DPVAT visto por seus administradores e 

pelos juristas. - Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2013, p. 328/329 – grifo 

nosso) Daí porque é de rigor a extinção do processo de ofício, sem exame 

do mérito, sendo o autor carecedor da ação, na medida em que não tem 

interesse legítimo em obter a indenização do seguro DPVAT em razão do 

acidente descrito no boletim de ocorrência trazido com a petição inicial. 

Assim sendo, indefiro a inicial ao que julgo extinto o presente feito, sem 

julgamento de mérito, na forma do que estabelecem os arts. 330, III e 485, 

VI todos do CPC, por entender ser o autor carecedor de interesse 

processual legítimo. Sem custas e honorários ante a inexistência de 

resistência à lide. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá, 02 de 

fevereiro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Na 

carta, afirma, ainda: “É indispensável que os clientes procurem o 

advogado de suas preferências como um homem de bem a quem se vai 

pedir conselho. Orientada neste sentido, a advocacia é, nos países 

moralizados, um elemento de ordem e um dos mais eficientes instrumentos 

de realização do bem comum da sociedade”. (grifo nosso)
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007791-04.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CLAUDINEI ALVES RAMALHO EXECUTADO: PORTO 

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

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

2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

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

a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou quando não tiver 

procurador constituído nos autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV 

do art. 513 do NCPC, a intimação para cumprimento da sentença deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do NCPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento. Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito 

será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 

10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente 

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

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do 

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

o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

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

apresente querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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REQUERENTE: ANDRE NASCIMENTO OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Na decisão (id. 

11097279 pág. 01/03), este Juízo nomeou como perito o Dr. GUSTAVO 

VEIGA DE OLIVEIRA, contudo, sobreveio a informação de que o mesmo 

não estará atendendo por um determinado tempo. Razão pela qual, 

RETIFICO a decisão (id. 11097279 pág. 01/03) para apenas SUBSTITUIR o 

perito até então nomeado, pelo Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, que pode 

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 CPC), permanecendo inalteradas as 

deliberações subsequentes. A requerida compareceu nos autos 

informando o recolhimento dos honorários periciais (id. 11286179 pág. 

01/02, 11286185 e 11286183). Desta feita, levem a efeito em sua 

totalidade as demais determinações (id. 11097279 pág. 01/03). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002456-04.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDERLAN CARVALHO FERREIRA DE LIMA RÉU: SEGURADORA 

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

autos que a devedora compareceu aos autos informando o pagamento do 

valor que entendia devido (id. 12258613 pág. 01/03, 12258620, 12258622, 

12258626 e 12258630), contudo, a credora compareceu requerendo o 

cumprimento de sentença, especificamente com relação as custas 

processuais recolhidas (id. 12130057 e 12130060). Desta feita, 

inicialmente, DEFIRO o levantamento do valor incontroverso depositado 

judicialmente pela executada (id. id. 12258613 pág. 01/03, 12258620, 

12258622, 12258626 e 12258630), devendo ser expedido o competente 

alvará conforme requerido (id. 12359664 pág. 01/03), que possui poderes 

para tanto (id. 4717383 pág. 01). Sem prejuízo, INTIME-SE a executada, 

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

obrigação do saldo remanescente, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

(NCPC, 523), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito. Não ocorrendo o pagamento no 

mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

os honorários recairão somente sobre o saldo remanescente (NCPC, 523, 

§ 2º). Por fim, se a parte devedora não efetuar tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do § 3º do art. 523 do 

NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

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

que a executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC. Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019088-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILYMARA FIALHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME (RÉU)

SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

ROSELI DE CASSIA ALVES OAB - SP276478 (ADVOGADO)

MARCOS SOUZA SANTOS OAB - SP138259 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

KEILYMARA FIALHO DE SOUZA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019088-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: KEILYMARA FIALHO DE SOUZA RÉU: WHITE MARTINS GASES 

INDUSTRIAIS LTDA, ITAU SEGUROS S/A, JOSE RAIMUNDO 

TRASNPORTES LTDA - ME, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA Vistos. Tratando-se de 

interesse de menor, em observância ao disposto no art. 179, inciso I, do 

CPC: Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o 

Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo 

intimado de todos os atos do processo; Abram-se vistas ao parquet para 

manifestar acerca do petitório (id. 12232907 pág. 01/02), após 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019662-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019662-31.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

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

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

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

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas. 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

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

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

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

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

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

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

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

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

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

a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

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

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

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

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007802-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GALDINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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: 1007802-96.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDILSON GALDINO DA COSTA 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 23.05.2018, 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). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007756-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (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: 1007756-10.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO ROSA 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 23.05.2018, 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. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007755-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ADOLFO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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: 1007755-25.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSUE ADOLFO DE JESUS 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 

23.05.2018, 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 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007828-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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: 1007828-94.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 

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: 1007821-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007821-05.2018.8.11.0041 

AUTOR: IVANI ALVES 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 

23.05.2018, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006980-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RAMOS (RÉU)

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006980-44.2017.8.11.0041 

AUTOR: AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ANTONIO 

CARLOS RAMOS, SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS Vistos. 

Certifique se o mandado de citação/intimação foi ou não cumprido. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153832 Nr: 33409-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há como ter ocorrido o decurso de prazo, conforme afirmado na 

certidão de fl. 98, ao passo que o feito trata de cumprimento de sentença 

proferida em ação civil pública por Juízo de outra unidade da federação, 

mormente pelo fato também do executado não possuir advogado habilitado 

nos autos.

Desta feita, levem-se a efeito as determinações contidas no despacho de 

fl. 97, com vistas a citar a parte executada desta ação de cumprimento de 

sentença.

Dá-se por prejudicado, por hora, o petitório de fls. 100-101.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 29526 Nr: 12783-84.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA, 

HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT

 Vistos.

Defiro o levantamento da penhora levada a efeito às fls. 36-37, mediante a 

expedição de ofício ao CRI do 7º Ofício da Capital para que proceda 

averbe a baixa do R-6 da respectiva matrícula de n. 13.967 do imóvel 

sobre o qual recaiu.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 248347 Nr: 15967-72.2006.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA, HELENA 

CATARINA DE PAULA LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TOMÁS CASTANHA 

- OAB:4.575 - MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos.

Determinadas providências no feito executivo em apenso, ultimadas elas, 

arquivem-se juntamente com ele os presentes embargos à execução.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 702051 Nr: 36672-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI JOSÉ DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Vistos.

Diga o exequente acerca da impugnação ao cumprimento da sentença (fls. 

746/775) em 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remeta-se a conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752835 Nr: 4709-55.2012.811.0041

 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: GOLDFARD PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS 

LTDA, CASE BRASIL HOLDINGS, INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES 

PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429/MS, JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205.761 - SP, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - 

OAB:144880/SP

 Vistos.

Diga o exequente acerca da impugnação ao cumprimento da sentença (fls. 

226/256) em 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remeta-se a conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 401290 Nr: 34273-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. L. C. V. M., RONALDO OTACILIO MONTEIRO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGÊNIO ARAÚJO - 

OAB:6670/MT, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285/MT

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

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

MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT

 Vistos.

Assisti razão a manifestação de fls. 596/597.

Desta feita, retifico a parte final da decisão de fls. 594/595, para 

determinar que intime-se a parte autora para apresentar suas 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte ré às fls. 

530-552, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso haja a interposição de recurso de apelação pela parte autora, 

intime-se a requerida para apresentar as suas contrarrazões, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal.

Quanto ao petitório de fls. 582-593, deixo de apreciá-lo por ter este Juízo 

encerrado o seu ofício jurisdicional, a teor do artigo 494 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782302 Nr: 35936-63.2012.811.0041

 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: PERCIO ISTONE GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NAKAD MARREZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON RICARDO PICK - 

OAB:11743/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:13548/MT, DIONE FRANCISCA MARANHAO DE 

Q. ALMEIDA - OAB:4166/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via diário eletrônico, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatória no 

Juizo Deprecado de Pato Branco-PR. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 300801 Nr: 13733-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864024 Nr: 4842-29.2014.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, JULIO 

FLAVIO CAMPOS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 

ENGENHARIA E MANUTENAÇA LTDA

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

BARCELOS - OAB:11.652/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - OAB:18981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115683 Nr: 16897-41.2016.811.0041

 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: TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO BARBOSA SIQUEIRA, RODOLFO 

CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24350

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1112007 Nr: 15541-11.2016.811.0041

 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: VALSELIA MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 803184 Nr: 9637-15.2013.811.0041

 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: JARDEL DAILY SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, FABIANA FERNANDEZ - OAB:OAB/MT 16878, 

FABIANA FERNANDEZ - OAB:OAB/MT 16878, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654 MG

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela 

parte REQUERIDA às fls. 398/412. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 937244 Nr: 53220-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO MAX PAULA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE O. 

FIGUEIREDO - OAB:13.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 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 15 (quinze) dias, 

querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação 

apresentado pela parte REQUERIDA às fls. 94/104. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1150971 Nr: 32120-34.2016.811.0041

 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: ARNALDO ESCOLASTICO CORREA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 782273 Nr: 35907-13.2012.811.0041

 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: GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME, 

ÚNICA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:OAB/MT 751, JOSÉ 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A, JULIANO 

NICOLA SANGALLI - OAB:42.486/OAB-RS

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos inaugurais 

formulados na lide principal. Condeno a autora ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.Julgo, ainda, 

improcedente a lide secundária, consistente na denunciação à lide 

realizada pela ART – DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA ME em face da 

ÚNICACASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A, ao que condeno a denunciante 

ao pagamento das custas da denunciação, bem como aos honorários 

advocatícios do procurador da empresa litisdenunciada, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do que 

estabelece o art. 85, § 2º do CPC .P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observando-se o disposto no art. 611 da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1074569 Nr: 57366-66.2015.811.0041

 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: ENEIDE FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT, MONALIZA MARTINS RACHIK - OAB:13.726/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 237146 Nr: 6188-93.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUB MAT - LUBRIFICANTES MATO GROSSO 

LTDA, JOÃO BATISTA BARROS, ELAINE BEATRICE CARVALHO BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ACACIA RODRIGUES 

MORAES - OAB:8910/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IJOLAR ERALDO NOCETI - 

OAB:9243, JOAO BATISTA BARROS - OAB:2.746/TO

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882717 Nr: 18396-31.2014.811.0041

 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: ADRIANO DA CRUZ E SILVA ROMPATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§8º, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da 

exigibilidade, face a concessão de gratuidade no bojo dos autos (fl. 54). 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observando-se o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1103944 Nr: 12107-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA DE FARIAS SOUZA & CIA 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre a carta precatória devolvida, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146480 Nr: 30225-38.2016.811.0041

 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: VALNEZ DUARTE DE SOUZA, LUCIENE OLIVEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON ANTÔNIO SECCHI DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - 

OAB:13.688

 Processo n. 30225-38.2016.811.0041

 Código: 1146480

Vistos.

Este feito encontra-se concluso aguardando prolação de Sentença.

Contudo, a parte requerida por meio de petição, solicita os autos para 

realizar carga, a fim de dar vistas.

Posto isto, defiro o pedido retro, concedendo 05 (dias) para a referida 

carga dos autos.

Após, conclusos.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 785592 Nr: 39461-53.2012.811.0041

 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: AIDE FERRERA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS L. 

BOLIGON - OAB:12099
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 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da presente, ao que condeno a Requerente ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo diploma 

processual.P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observando-se o disposto no art. 611 da CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de 

março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 910664 Nr: 37309-61.2014.811.0041

 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: ALINE CARVALHO LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - 

UNIRONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BATISTA FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:148.751, THAYELLE CRISTINNE AMOIM VENDRAMINI 

- OAB:17.623

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado pela 

parte Requerente às fls. 257/291. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1059812 Nr: 50952-52.2015.811.0041

 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: MARIA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE DE ALMEIDA ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas 

na pessoa de seus advogados, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1139703 Nr: 27248-73.2016.811.0041

 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: VAGNER DIAS RAMOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20.929/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código: 1139703

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente VAGNER DIAS 

RAMOS, diante do pagamento espontâneo por parte do executado, requer 

a extinção do feito (fls. 166/167).

Comprovante do depósito fls. 163 e 164.

 A exequente se manifestou as fls. 166/167 concordando com o valor 

depositado requerendo o levantamento do montante.

É relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que o devedor cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, conforme comprovante de depósito judicial do valor de R$26,86 

(vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) e R$ 3.416,02 (três mil 

quatrocentos e dezesseis reais e dois centavos) fls. 163 e 164.

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do NCPC.

 Expeça-se o alvará de liberação do quantum depositado conforme dados 

bancários fornecidos às fl. 166/167.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 314156 Nr: 19163-16.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VILELA ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6.373/MT

 Vistos.

Intime-se a executada, 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 (fls. 96/98).

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 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817124 Nr: 23561-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXDS, PRDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD, ESMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE os executados, PESSOALMENTE, POR CORREIO, para 

cumprirem voluntariamente a obrigação estabelecida no título executivo 

judicial, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) cada um, e de 

constrição judicial dos seus bens (NCPC, 513, §§ 2º e 4º, e 523), bem 

como, de que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, terão mais 
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15 (qu inze)  para,  querendo,  apresentarem impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, nos próprios autos 

(NCPC, 525).

EXPEÇA-SE certidão da admissão desta execução para averbação pela 

parte exequente no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens 

sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (NCPC, 799, IX, e 828).

As providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418540 Nr: 5338-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:8360, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA - 

OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 418540

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 320/324.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 707995 Nr: 1359-93.2011.811.0041

 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: SIMÁ FREITAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA MARIA PEREIRA - 

OAB:116221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 Código 707995

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

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 (fls. 682/683).

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 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.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 764736 Nr: 17392-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALCIRLEY FERNANDO ALVES BOLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634-O/MT, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, 

LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Processo n. 17392-27.2012.81.0041

Código 764736

Vistos.

O exequente WALCIRCLEY FERNANDO ALVES BOLAK requereu 

cumprimento de sentença em face da executada UNIC – UNIVERSIDADE 

DE CUIABÁ (fls. 234/238).

Às fls. 242, a executada colacionou o comprovante do pagamento 

espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

A exequente se manifestou a fl. 245 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 14.478,80 (quatorze mil quatrocentos e setenta e oito 

reais e oitenta centavos) (fl. 242).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 245.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845611 Nr: 49284-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Processo n. 49284-17.2013.811.0041

Código: 845611

Vistos.

Os autos foram devolvidos pelo Tribunal de Justiça, onde teve o Recurso 

de Apelação interposto pela parte requerida desprovido à unanimidade 

pela Primeira Câmara de Direito Privado, e a majoração dos honorários 

advocatícios à R$2.000,00(dois mil reais), fls. 101/109.

A executada DIBENS LEASING S.A – ARRENDAMENTO MERCANTIL 
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colacionou o comprovante do pagamento espontâneo da obrigação no 

valor de R$ 2.174,07 em 05.10.2017, fl. 115.

Instada (fl. 117), a parte autora requereu o cumprimento de sentença às 

fls. 118/120, reiterando-o às fls. 123/124, no valor de R$ 8.514,75 (oito mil 

quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) sustentando que 

fora depositado valor menor do que o estipulado na sentença de fls. 

75/79.

Deduzido o valor depositado de R$ 2.174,07 (dois mil cento e setenta e 

quatro reais e sete centavos), remanesce o valor de R$ 6.340,68 (seis mil 

trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos).

Desta feita, intime-se a executada para depositar o valor de R$ 6.340,68 

(seis mil trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), conforme 

atualização (fls. 120), no prazo de 15 dias sob pena de multa.

Da mesma forma, intime-se a parte autora para que informe os dados 

bancários, empós expeça-se o respectivo alvará para liberação dos 

valores depositados nestes autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947426 Nr: 58797-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA KNIPHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12.099-B-MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT

 Processo n. 58797-72.2014.81.0041

Código 947426

Vistos.

Verifico que às fls. 127 e 129, a executada colacionou o comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação e consequentemente requerimento 

de extinção do feito.

A exequente se manifestou a fl. 151 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 8.902,78 (oito mil novecentos e dois reais e setenta e oito 

centavos) (fl. 127 e 129).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

montante disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 151.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 730596 Nr: 26662-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE TELES DE MELO SILVA, VALDEMIR 

JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007585-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA GAMA GONCALO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1007585-53.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: LUZIA GAMA 

GONCALO Vistos. OMNI FINANCEIRA S/A, devidamente qualificado nos 

autos em epígrafe, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face de LUZIA GAMA GONÇALO, igualmente qualificado. 

Argumentou a autora que concedeu ao réu cédula de crédito bancário em 

que o réu ofereceu como garantia das obrigações assumidas, o bem: 

Automóvel, Chevrolet/S10 BLAZER, ano 2009, cor prata, placa NJT0437, 

chassi 9BG116GF0AC401262. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Com a criação das varas bancárias e do provimento n.º 

004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para 

processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas 

de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive 

da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

divida. O artigo 1º §º do provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º 

parágrafo 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. Nessa esteia, tendo em vista que autor pretende a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente dado como garantia de 

prestação decorrente de financiamento. No caso em tela o pedido possui 

natureza tipicamente bancária, de modo que a competência para seu 

processamento é exclusivamente de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Com tais considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de competência em 

direito bancário desta Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a 

remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao cartório 

distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo competente. 

Procedam-se às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004125-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO DE CARVALHO OAB - MT7015/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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: 1004125-58.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 
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LIMINAR, Defeito, nulidade ou anulação]. AUTOR: MATILDES ROSA DA 

SILVA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. MATILDES 

ROSA DA SILVA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA E 

CONDENATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (PEDIDO LIMINAR)” em face de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, pretendendo, liminarmente, a 

suspensão dos descontos decorrentes de cartão de crédito consignado 

que alega não ter entabulado junto ao réu. É o relato do necessário. 

Decido. Inicialmente, 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 que não tenha sido beneficiada com o crédito 

que deu ensejo aos descontos consignados em sua folha de benefício, 

mormente pelo fato de possuir diversos outros contratos com a mesma 

instituição financeira, ressaindo ainda dos autos que os descontos vêm 

sendo feitos desde março de 2017. 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 05/06/2018, às 11:00 horas, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

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

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

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

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

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

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

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

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

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

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

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

maior agilidade processual, consigne que a parte 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005664-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1005664-59.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA RAMOS REQUERIDO: 

ITAÚ UNIBANCO S/A Vistos. LUCIANO DA SILVA RAMOS ajuizou a 

presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C 

PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em face do ITAÚ 

UNIBANCO S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação ao réu da 

obrigação de excluir seu nome dos cadastros restritivos de crédito do 

SPC/SERASA, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, concede-se 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 elementos que evidenciassem que o contrato 

que deu ensejo à negativação do seu nome em cadastros restritivos de 

crédito inexista ou esteja eivado de alguma invalidade. Ou seja, não há 

prova pré-constituída inequívoca em relação às 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 será 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 05/06/2018, às 11:30 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 03 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005585-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1005585-80.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MIRIAN CONCEIÇÃO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. MIRIAN CONCEIÇÃO DA 

SILVA ajuizou a presente “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” em face do 

BANCO DO BRASIL S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação ao réu 

da obrigação de excluir seu nome dos cadastros restritivos de crédito do 

SPC/SERASA, sob pena de multa diária. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, concede-se 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 elementos que evidenciassem que o contrato 

que deu ensejo à negativação do seu nome em cadastros restritivos de 

crédito inexista ou esteja eivado de alguma invalidade. Ou seja, não há 

prova pré-constituída inequívoca em relação às 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 será 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 05/06/2018, às 12:00 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte 

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

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

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

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Apesar da concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, para maior agilidade processual, consigne que a parte 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005538-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO (AUTOR)

CLEITON FREITAS ARAUJO (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 MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1005538-09.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[COMPRA E VENDA, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. AUTOR: CLEITON FREITAS 

ARAUJO, ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. CLEITON FREITAS ARAUJO e 

ENIVANIA RAMOS BALDO ARAUJO ajuizaram a presente “AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS” em face de MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORACOES SPE LTDA., pretendendo, liminarmente, a cominação à 

ré da obrigação em abster-se de incluir/manter o seu nome inscrito em 

cadastros restritivos de crédito em decorrência do inadimplemento de 

“taxa de obra” cobrada depois de ultrapassado o prazo contratualmente 

estipulado para a sua entrega. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, defiro a concessão às partes dos benefícios da 

gratuidade de justiça à autora, 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 
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autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

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

possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão PARCIAL da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo 

a probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar em sede de cognição sumária a existência de parcelas 

correspondentes à cobrança de “taxa de obra” referente aos meses de 

abril e maio de 2018, ou seja, com vencimento depois da entrega do 

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

uma vez que a negativação do nome do consumidor nos cadastros com tal 

natureza implica na restrição do seu acesso ao crédito 

bancário/financeiro, retirando o seu direito ao acesso a bens de consumo 

de natureza indispensável ao cidadão, ao passo que muitos se utilizam do 

crédito até mesmo para efetuar compras de supermercado. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a parte ré. 

Assim, preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a 

liminar requestada comporta deferimento, eis que evidenciados a 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Diante do exposto, DEFIRO, 

PARCIAL e LIMINARMENTE, a tutela provisória de urgência vindicada, nos 

termos do artigo 300 do NCPC, para determinar à ré que se abstenha de 

incluir/manter o nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito 

em decorrência da cobrança de “taxa de obra” referente aos meses de 

abril e maio de 2018, ocasião em que já entregue o empreendimento, sob 

pena de aplicação de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 

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

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

que determina o art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 05/06/2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 04 

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

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

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência 

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, art. 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para maior agilidade 

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

Justiça os meios necessários para o cumprimento das diligências. Às 

providências. Expeça-se o necessário. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016954-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1016954-08.2017.8.11.0041. 

AUTOR: CLAUDEMIR DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A autora compareceu nos 

autos requerendo a desistência do recurso de apelação, bem como a 

homologação do acordo (id. 11886837 pág. 01/02). O comprovante de 

pagamento do valor entabulado foi juntado aos autos nos (ids. 11594930, 

11594941 e 11594946). É o relatório. Decido. O acordo preenche os 

requisitos legais (id. 11594926 pág. 01/03). Assim, HOMOLOGO o acordo 

firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, extinguindo o 

presente cumprimento de sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II 

ambos do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Expeça-se o 

competente alvará, conforme requerido à (id. 11594926 pág. 02), a qual 

possui poder para receber e dar quitação, consoante a procuração (id. 

7922849 pag. 01). Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações 

e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019752-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019752-39.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: MARCELO SILVA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora em petição 

conjunta com a credora compareceu aos autos (id. 12404497 pág. 01/03), 

informando que foi entabulado acordo com a devedora, o comprovante de 

depósito do montante acordado foi juntado aos autos nos (ids. 12404499, 

12404500 e 12404501). É o relatório. Decido. O acordo preenche os 

requisitos legais. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão, extinguindo o presente cumprimento 

de sentença nos termos do art. 487, III, “b” e 924 II ambos do CPC. Custas 

e honorários na forma pactuada. Por fim, não verifico nos autos os dados 

da conta para o levantamento do valor depositado. Desta feita, intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias, informar a conta bancária para o 

levantamento do competente alvará. Com o trânsito em julgado, 

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

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

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038648-33.2017.8.11.0041

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:

BIMAEL JOSE MENDES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1038648-33.2017.8.11.0041, : 
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Espécie: MONITÓRIA (40)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. AUTOR: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO RÉU: BIMAEL JOSE MENDES RIBEIRO 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Monitória lastreada no contrato particular de 

prestação de serviços educacionais, objetivando o pagamento da quantia 

devida. Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento (id. 

11370603), citada, o requerido não efetuou o pagamento do débito e nem 

ofereceu Embargos (fl. 116211666). É o relatório. Fundamento e decido. O 

artigo 701, § 2º, do NCPC dispõe que: 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. (...); § 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. 

Nesse diapasão, não paga a dívida constante do mandado de pagamento, 

nem opostos embargos monitórios, constitui-se, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Tratando-se, doravante, de cumprimento de sentença, 

promovam-se as devidas anotações, nos termos do artigo 1.028, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGC/MT. Ultimado o cumprimento da determinação acima, 

intime-se o credor para apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do artigo 524 do NCPC. Levada a efeito a providência anterior, intime-se o 

requerido, no endereço em que citada (id. 11621668), para que, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, com a 

advertência de que, se não o fizer, será acrescido de multa de 10% (dez 

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

termos dos artigos 513, § 2º, inciso II, 523, § 1º, do NCPC. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários deverão incidir sobre o saldo remanescente, nos termos do 

artigo 523, § 2º, do NCPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário integral, expeça-se, desde logo, o mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios ao 

valor da dívida, seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do 

artigo 523, § 3º, do NCPC. Consigne-se, ainda, que transcorrido o prazo 

previsto para o cumprimento voluntário da obrigação estampada no título 

executivo judicial constituído de pleno direito, iniciara o prazo de 15 

(quinze) dias, para que, querendo, apresente, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017054-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAPIDACAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR BACARIN (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1017054-60.2017.8.11.0041, : 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE, CITAÇÃO]. AUTOR: LAPIDACAO 

BRASIL OESTE LTDA - EPP RÉU: FERNANDO CESAR BACARIN Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Monitória lastreada em cheques prescritos objetivando 

o pagamento de soma em dinheiro. Deferida de plano a expedição do 

mandado de pagamento (id. 8306426), citado (id. 9250988), a requerida 

não efetuou o pagamento do débito e nem ofereceu Embargos, conforme 

depreende da certidão (id. 9974860). É o relatório. Fundamento e decido. 

O artigo 701, § 2º, do NCPC dispõe que: 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. (...); § 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. 

Nesse diapasão, não paga a dívida constante do mandado de pagamento, 

nem opostos embargos monitórios, constitui-se, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Tratando-se, doravante, de cumprimento de sentença, 

promovam-se as devidas anotações, nos termos do artigo 1.028, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGC/MT. Ultimado o cumprimento da determinação acima, 

intime-se o credor para apresentar demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do artigo 524 do NCPC. Levada a efeito a providência anterior, intime-se o 

requerido, no endereço em que citado (id. 9250988), para que, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, com a 

advertência de que, se não o fizer, ele será acrescido de multa de 10% 

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

cento), nos termos dos artigos 513, § 2º, inciso II, 523, § 1º, do NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial do débito, no prazo acima previsto, a multa e 

os honorários deverão incidir sobre o saldo remanescente, nos termos do 

artigo 523, § 2º, do NCPC. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário integral, expeça-se, desde logo, o mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos da multa e dos honorários advocatícios ao 

valor da dívida, seguindo-se os atos de expropriação, nos termos do 

artigo 523, § 3º, do NCPC. Consigne-se, ainda, que transcorrido o prazo 

previsto para o cumprimento voluntário da obrigação estampada no título 

executivo judicial constituído de pleno direito, iniciara o prazo de 15 

(quinze) dias, para que, querendo, apresente, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038392-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BELISARDO EGIDO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1038392-90.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

KLEITON LUCIO DOS SANTOS REQUERIDO: FRANCISCO BELISARDO 

EGIDO NUNES Vistos etc. Trata-se de demanda promovida por KLEITON 

LUCIO DOS SANTOS em desfavor de FRANCISCO BELISARDO EGIDO 

NUNES. As partes se compuseram amigavelmente (id. 12429822), 

requerendo a homologação do acordo entabulado nos autos e a extinção 

do processo. Diante do Código de Processo Civil, não se encontra óbice 

em extinguir o presente processo e determinar sua remessa para o 

arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, 

determina que é título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Assim, com a 

homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não haverá prejuízo 

para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o exequente título 

executivo judicial. Outrossim, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes (id. 12429822) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, 

III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. P.R.I. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se. Cuiabá., 27 de março de 2.018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1037983-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1037983-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e 

MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

demanda promovida por DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A em desfavor de 

BANCO DAYCOVAL S/A, MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. O 

requerente e o requerido BANCO DAYCOVAL S/A entabularam o acordo 

do id 12132580, no qual a requerida afirma que o requerente nada lhe 

deve, com relação à duplicata n. 1172/11, vencida em 03.09.2015 no valor 

de R$ 13.965,00, ao que lhe pagará a quantia de R$ 800,00. Nesse 

sentido, pretendem as partes a homologação do acordo e a extinção do 

feito com relação à requerida BANCO DAYCOVAL S/A e o 

prosseguimento do feito com relação ao requerido remanescente, ou seja 

a MOVEMAX - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Assim sendo, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes (id 12132580) para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente 

demanda com relação ao requerido BANCO DAYCOVAL S/A, com fulcro 

nos artigos 487, III, do Código de Processo Civil, devendo, entretanto, a 

demanda prosseguir com relação ao requerido MOVEMAX - INDUSTRIA DE 

MOVEIS LTDA. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Retifique-se o polo passivo da demanda no sistema, efetuando 

a exclusão do requerido BANCO DAYCOVAL S/A. Com relação ao 

prosseguimento do feito, é certo que a requerida MOVEMAX - INDUSTRIA 

DE MOVEIS LTDA não foi citada da demanda (id. 11642736 - Pág. 1). 

Assim sendo, intime-se a autora para que em 05 (cinco) dias se manifeste 

acerca da correspondência do id. 11642736 - Pág. 1, realizando efetivo 

impulso ao feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018872-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1018872-47.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ANA LUCIA MOREIRA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte devedora 

compareceu nos autos informando o cumprimento da condenação imposta 

pela sentença (id. 12244670 pág. 01/05). A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 12444875 pág. 01/02). É o relatório. Decido. Verifica-se 

dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser 

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

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

conforme requerido (id. 12444875 pág. 01), o qual possui poderes para 

receber e dar quitação, consoante a procuração de (id. 8174817 pág. 01). 

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

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037112-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENINA DOMINGAS DE CARVALHO (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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

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

o pedido de extinção Id. 12227345 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033944-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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: 1038137-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12365120, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIN EDUARDO FRANK (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)

 

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. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12382285, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (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)
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038625-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIDE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

JOAO FLAVIO GOMES FERREIRA OAB - 018.876.411-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12383633, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELY CRISTINA GONCALVES DA SILVA ARRUDA (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)

 

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. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12385279, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000106-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO VAZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12385899, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038182-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12386041, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN PATRICIA DE FARIA FERNANDES (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)

 

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. Intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 12386461, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1006826-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT CORP. (REQUERENTE)

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TADEU FERREIRA LISBOA OAB - DF41616 (ADVOGADO)

ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES OAB - DF23604 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006826-89.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MICROSOFT CORP., ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. 

REQUERIDO: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA Intime-se 

a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento 

das custas judiciais. Advirto ao exequente que o não atendimento de tais 

providências acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008095-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUIZ LIPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024174-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020785-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN RODRIGUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015984-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIELE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004555-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022286-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AMORIM LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012546-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003292-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY IDERLAN PERIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNER PEREIRA NEVES OAB - GO33307 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003292-40.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WANDERLEY IDERLAN PERIM REQUERIDO: DOMANI PRIME 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Compulsando os autos, 

verifico que a presente ação já foi proposta anteriormente junto a 9ª Vara 

Cível desta comarca, nos autos n. 48825-44.2015.8.11.0041 (Código: 

1055107), tendo sido extinta com fulcro no art. 485, III, §1º, do CPC. Assim, 

tenho que a distribuição do feito perante esta 4ª Vara Cível da Capital 

mostra-se equivocada em face da regra contida no art. 286, II, do 

CPC/2015, que assim dispõe: 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;; Embora o Código fale em distribuição por dependência, 
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na realidade, fixa por prevenção a competência do Juízo que conheceu da 

demanda anteriormente ajuizada cujo processo foi extinto sem resolução 

de mérito. Ante o exposto, determino a redistribuição do feito perante a 9ª 

Vara Cível, para a apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002451-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYARA TURCI ARRUDA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002451-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: DAYARA TURCI ARRUDA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Recebo a emenda a inicial de 

ID.11757750. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/05/2018, às 09h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011525-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA DE SOUZA SEVERINO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006509-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006509-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: WILLIAM LUCAS MARQUES CALIXTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 09h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012534-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DA CUNHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

LEILA RIBEIRO DA SILVA OAB - 570.736.351-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006866-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA SANTANA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006866-71.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: LAUDICEIA SANTANA GONSALVES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 

09h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Outrossim, 

DEFIRO o pedido de exibição de documentos com fundamento no art.381, 

inciso III, do CPC, devendo a parte requerida colacionar aos autos os 

documentos administrativos listados pela parte autora nos pedidos (item 

D), da petição inicial. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019511-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER MAGALHAES DELMARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006372-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006372-12.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDNALDO RIBEIRO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGDENIER DAIXUM OAB - RJ126337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006408-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIDAS S.A. RÉU: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se de Ação de 

Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Unidas S.A contra 

Depatamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN. 

Como se verifica na petição inicial, figura no polo passivo da demanda o 

Detran. Portanto a competência para julgamento da causa é da Vara 

Especializada de Fazenda Pública, na forma disposta pela 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, quando da distribuição de 

competência das varas: “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal”. Dessa forma, declaro a incompetência das varas 

cíveis de feitos gerais para processar e julgar o feito, e determino sua 

redistribuição a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006419-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVEIRA MONTEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006419-83.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCIENE SILVEIRA MONTEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: a) Junte aos 

autos cópia legível do documento pessoal da autora (art. 320 do CPC); b) 

Junte aos autos comprovante de residência da autora; c) Junte aos autos 

cópia do Boletim de Ocorrência; d) Junte aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita. Advirto a Requerente que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art.321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005159-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON CRISTIAN VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006435-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS DA SILVA AMORIM GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006435-37.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE LUCAS DA SILVA AMORIM GALVAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 11h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010411-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULENO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006024-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006024-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Indique o endereço eletrônico das partes (art. 319, II, do CPC); ii) Junte aos 

autos documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira. 

Advirto a parte autora que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Em se 

tratando do item “ii”, o não atendimento da providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006251-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006251-81.2018.8.11.0041 

AUTOR: AUGUSTO CESAR DA SILVA RÉU: ALEXANDRE OLIVEIRA 

BOSAIPO Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende 
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a petição inicial nos seguintes termos: i) Indique o endereço eletrônico de 

ambas as partes (art. 319, II, do CPC); ii) Comprove o recolhimento das 

custas processuais. Advirto a parte autora que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Em se tratando do item “ii”, o não atendimento da providência 

acarretará o cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010796-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006437-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006437-07.2018.8.11.0041 

AUTOR: VIVIANE RUBHIA MORAES BELLO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 08h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006495-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACIEL DE BARROS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006495-10.2018.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO MACIEL DE BARROS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

a) Junte aos autos cópia legível do documento pessoal da autora (art. 320 

do CPC); b) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita. Advirto a Requerente que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art.321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006439-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006572-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESVALDO FREITAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006572-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: ESVALDO FREITAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 08h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 
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antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006604-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR CASSIMIRO DE CARVALHO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006604-24.2018.8.11.0041 

AUTOR: JURANDIR CASSIMIRO DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 09h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017155-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUCAS COSTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010376-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GANACEVES DE OLIVEIRA (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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 15/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006663-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006663-12.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 09h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024489-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024489-85.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANITA DE SOUZA MELO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que junte 

o boletim de ocorrência completo, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016195-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022112-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON ROBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015626-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL DA SILVA PEREIRA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008565-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ALVES JULIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026420-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016178-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONYS JHUNIO DE AMORIM 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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013916-85.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CATELAO (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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012683-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS INACIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009019-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORY DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1009019-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: GREGORY DE SOUZA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para que 

regularize a representação apresentando o comprovante de residência, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022904-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO REIS DA 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022707-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CARNEIRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029493-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015661-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA COSTA (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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027102-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026544-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021225-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 16/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010833-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOARES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1010833-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCEL SOARES DE MELO RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o Sr. Perito para se manifestar 

acerca da petição de Id. 10879255, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033475-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLINI (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033475-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO CLINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/04/2018, às 10h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005187-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VIEIRA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005187-70.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SIMONE VIEIRA ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

que manifestar sobre o laudo pericial de Id. 10927288, bem como que 

apresente os documentos médicos que faltam, no prazo de 10 (dez) dias. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021379-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN ANTONIO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011311-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOLAU BIZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERICIA DESIGNADA Partes 

da designação da pericia para o dia 23/05/2018, por ordem de chegada 

das 08 as 12 horas que realizar-se-à na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro 

de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá 

(Bloco de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 

entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 3025-3060 e ou 

9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos 

seus patrono da referida designação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003700-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MARTINS FINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003700-31.2018.8.11.0041 

AUTOR: FLAVIO MARTINS FINI RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA 

INTERNACIONAL S.A. Intime-se a parte requerida para se manifestar 

acerca do descumprimento de liminar informado na petição de Id. 

11828572, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035956-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVILSON RODRIGUES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035956-61.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOVILSON RODRIGUES LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista que a parte autora não foi intimada 

sobre a audiência de conciliação, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 27 de abril de 2018 às 11hrs. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034682-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034682-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL RIBEIRO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista que a parte autora não 

foi intimada sobre a audiência de conciliação, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2018 às 11h15. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028725-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028725-80.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIO MARCIO DA SILVA ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida para que 

manifeste sobre o laudo pericial de Id nº 11468469, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014441-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014441-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: NIVALDO RIBEIRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando que a parte requerida pugnou pela 

divergência de assinatura na procuração e no documento pessoal. Assim, 

intime-se a parte autora para se manifestar sobre a terceira preliminar da 

contestação de Id. 10090581, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015149-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DANTAS (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)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015149-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: NATANAEL PEREIRA DANTAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006505-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ARNOLDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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AUTOR: ADEMIR ARNOLDO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos procuração e declaração de hipossuficiência com a data 

atualizada (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006674-41.2018.8.11.0041

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:

KARINE BASAGLIA BARBOSA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006674-41.2018.8.11.0041 

AUTOR: IUNI EDUCACIONAL S/A. RÉU: KARINE BASAGLIA BARBOSA 

RODRIGUES Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar 

o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006517-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I I BOMM - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006517-68.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. EXECUTADO: I I 

BOMM - EPP Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006661-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006661-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: IUNI EDUCACIONAL S/A. RÉU: HIGOR ALVES DE SOUZA Intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da 

taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006667-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. L. M. (AUTOR)

JILMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006667-49.2018.8.11.0041 

AUTOR: JILMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA, LUIZ PAULO LONGO 

MARCELINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/04/2018, às 11h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006893-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA BERGAMIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006893-54.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA EUGENIA BERGAMIM Redistribua-se o 

feito perante uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006740-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006740-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA RÉU: MODAL SERVICOS DE 

CONSTRUCAO LTDA. - ME Intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006703-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006703-91.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSIANE NOGUEIRA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

a) Junte aos autos cópia do RG e CPF da autora (art. 320 do CPC); b) 

Junte aos autos o comprovante de residência da autora; c) Junte aos 

autos cópia do Boletim de Ocorrência; d) Junte aos autos documentos 

hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob 

pena de ser indeferida a justiça gratuita. Advirto a Requerente que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art.321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002926-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CRESTANI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002926-98.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA REQUERIDO: 

LEONARDO CRESTANI JUNIOR Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia da presente de mandado. Após, o cumprimento, observadas as 

formalidades legais, devolva-se à comarca de origem com nossas 

homenagens, dando-se baixa na distribuição. Comunique-se o juízo 

deprecante. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004220-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004220-88.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDIR ALVES JUNIOR REQUERIDO: IVETE FATIMA ZINI 

PANSTEIN Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente 

de mandado. Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004264-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

ROZILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO FERREIRA (REQUERIDO)

WALKYRIA LEAO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004264-10.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIVALDO DE SOUZA MORAES, ROZILENE MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: WALKYRIA LEAO FERREIRA, PETRONIO FERREIRA 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado. Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004301-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ PINTO E SILVA OAB - SP16914 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNÃO CONCEIÇÃO DA SILVA LEME FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004301-37.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MICHELLE SOUZA MELO REQUERIDO: FERNÃO 

CONCEIÇÃO DA SILVA LEME FRANCO Oficie-se ao Juízo deprecante 

solicitando o envio dos documentos elencados no art. 260, II, III e IV, do 

CPC, haja vista a distribuição incompleta da carta precatória. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004302-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANE MARIA BREDA CAMARA OAB - RS0062960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. PESSOA - ACESSORIOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004302-22.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: JP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS 

LTDA - ME REQUERIDO: V. R. PESSOA - ACESSORIOS - ME Intime-se a 

parte autora por meio do seu patrono para que colacione a missiva 

acompanhada dos documentos elencados no art. 260, I, II, III e IV, do CPC, 

haja vista que a distribuição está toda em branco. Decorrido o prazo de 30 

dias sem o cumprimento da determinação supra, com fulcro no art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à origem independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005591-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. APARICIO 

CARVALHO DE MORAES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BEZERRA BATISTA OAB - RO7212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ZANIN TRESSOLDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005591-87.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA, DR. 

APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA REQUERIDO: JOAO PAULO 

ZANIN TRESSOLDI Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia da 

presente de mandado. Após, o cumprimento, observadas as formalidades 

legais, devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, 

dando-se baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006745-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT0015429A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006745-43.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SANDRA REGINA ALVES REQUERIDO: PANTANAL 

TRANSPORTES URBANOS LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: a) 

Junte aos autos cópia legível do documento pessoal da autora (art. 320 do 

CPC); b) Junte aos autos comprovante de residência da autora; c) Junte 

aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. 

Advirto a Requerente que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art.321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006819-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCELO MUNHOZ PIROLA OAB - PR24213 (ADVOGADO)

ADIMAS ANDRE BIGUINATI OAB - PR66015 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO BRANDALIZE OAB - PR16439 (ADVOGADO)

ALESSANDRO BRANDALIZE OAB - PR31242 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO (RÉU)

OSVALDO FERNANDES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006819-97.2018.8.11.0041 

AUTOR: BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RÉU: 

CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO, OSVALDO FERNANDES, ESTADO DE 

MATO GROSSO Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por Boston 

Participações e Investimentos Ltda contra Cristóvão Pedriel da Paixão, 

Osvaldo Fernades e Estado de Mato Grosso. Como se verifica na petição 

inicial, figura no polo passivo da demanda o Estado de Mato Grosso. 

Portanto a competência para julgamento da causa é da Vara Especializada 

de Fazenda Pública, na forma disposta pela Corregedoria-Geral de Justiça 

de Mato Grosso, quando da distribuição de competência das varas: 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal”. 

Dessa forma, declaro a incompetência das varas cíveis de feitos gerais 

para processar e julgar o feito, e determino sua redistribuição a uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007311-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA BENEDITA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007311-89.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VITORIA BENEDITA DE LIMA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Observa-se que a parte requerente requestou pelo 

pedido de danos morais sem especificar o valor, bem como o extrato do 

SERASA está desatualizado. Considerando que a novel legislação 

processual tornou o pedido de dano moral em espécie de pedido 

determinado, deverá indicar o valor pretendido, Portanto, intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial indicando o 

valor pretendido a título de danos morais (CPC, art. 292, V), bem como 

para que colacione o extrato do SERASA legível e atualizado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007149-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Cuiabá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007149-94.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ Proceda-se com a redistribuição perante uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007324-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RUELIS (RÉU)

MARCO AURELIO SALES DE SALES (RÉU)

DEUZELDY MOREIRA DE AVILA (RÉU)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007324-88.2018.8.11.0041 

AUTOR: SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE 

MT RÉU: MARCO AURELIO SALES DE SALES, DEUZELDY MOREIRA DE 

AVILA, DAVID RUELIS Redistribua-se o feito por dependência aos autos n. 

1032537-33.2017.8.11.0041 perante a 6ª Vara Cível. Intime-se. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007005-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007005-23.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E 

COMERCIO LTDA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007029-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007029-51.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 

EXECUTADO: AMAURI DE CAMPOS Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007451-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA MORETTO OAB - SP288353 (ADVOGADO)

RAQUELINE TALITA ALBERTO PEREIRA LOZANO OAB - SP317223 

(ADVOGADO)

CAROLINA RIGOLI ROSSI OAB - SP250378 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANCISCO ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007451-26.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS 

NUTRICIONAIS LTDA EXECUTADO: THIAGO FRANCISCO ROSA DA SILVA 

Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007443-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - 688.926.591-20 

(REPRESENTANTE)

MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT19764/O (ADVOGADO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELEMIR PEREIRA PEIXOTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007443-49.2018.8.11.0041 

AUTOR: CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

REPRESENTANTE: MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE RÉU: HELEMIR 

PEREIRA PEIXOTO A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado 

pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

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. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007048-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007048-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA 
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PROCURADOR: ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS RÉU: SUPERMERCADO 

PEDRO BRANDAO LTDA - ME A prova até aqui produzida evidencia o 

direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos 

com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

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. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007059-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007059-86.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA APARECIDA NEVES SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 08h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006734-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIELI ROCHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006734-14.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARIA LUCIELI ROCHA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

a)Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita. 

Advirto a Requerente que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art.320 e art.321, parágrafo único, 

ambos do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007117-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007117-89.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: CICERO JOSE ARAUJO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial para que indique especificamente o valor que pretende 

receber a título de danos morais, não podendo, para tanto, ser vinculado 

ao salário mínimo, conforme determina o art. 7º, inciso IV, da Constituição 

Federal (art. 292, V, CPC). No mesmo prazo, a parte autora deverá 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007314-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007314-44.2018.8.11.0041 

AUTOR: DALTON RODRIGO TABORELLI DA SILVA ARAUJO RÉU: MRV 

PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos comprovante de residência legível e atualizado do autor 

(art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos cópia do documento pessoal legível 

do autor (art. 320 do CPC); iii) Junte aos autos documentos que 

comprovem a hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Em se tratando do item “ii”, o não 

atendimento da providência acarretará o indeferimento da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006832-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GONCALVES SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006832-96.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL GONCALVES SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 08h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006769-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006769-71.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR EXECUTADO: LUIZA 

DA SILVA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006847-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DIAS DOS REIS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006847-65.2018.8.11.0041 

AUTOR: FABIO JOSE DIAS DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 09h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006879-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS MATEUS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006879-70.2018.8.11.0041 

AUTOR: ENEIAS MATEUS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 09h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 
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que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006978-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAYANE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006978-40.2018.8.11.0041 

AUTOR: JESSICA KAYANE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 09h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006980-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006980-10.2018.8.11.0041 

AUTOR: CELMA COSTA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 10h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007483-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007483-31.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO RODRIGUES DA CUNHA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Indique o endereço eletrônico de ambas as 

partes (art. 319, II, do CPC); ii) Comprove o recolhimento das custas 

processuais. Advirto a parte autora que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Em se tratando do item “ii”, o não atendimento da providência 

acarretará o cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007490-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAID FOR YOU FRANCHISING E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA VICTORIA FERREIRA OBARA OAB - PE39673 (ADVOGADO)

RAIF DAHER HARDMAN DE FIGUEIREDO OAB - PE39799 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIA NUNES FALZONI ROSSI (REQUERIDO)

LMT1 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME (REQUERIDO)

NILO JOSE ROSSI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MURILLO BUENO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOÃO AUGUSTO PÁDUA SALAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007490-23.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MAID FOR YOU FRANCHISING E SERVICOS LTDA - ME 

REQUERIDO: FLAVIA NUNES FALZONI ROSSI, NILO JOSE ROSSI, LMT1 

SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia da presente de mandado. Designo audiência para coleta 

de depoimento da testemunha da parte ré, FLÁVIA NUNES FALZONI 

ROSSI E OUTROS para o dia 23/05/2018, às 13:30 horas, ante a ausência 

de data anterior em pauta. 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. 

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata, seus respectivos dados, bem como, sobre a data da 

audiência acima aprazada, solicitando que futuros pedidos de informações 

sobre ela ou de sua devolução sejam encaminhados com a expressa 

menção do seu número, sob pena de impossibilidade do atendimento. 

Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição. Às providências. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006981-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA COSTA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006981-92.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALEX DA COSTA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 11h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007016-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007016-52.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023666-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIERRE DANNY AMARAL RADOUX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023666-48.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: PIERRE DANNY AMARAL RADOUX EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 
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Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000508-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000508-27.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ADAO BARBOSA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 12246492 , no prazo de 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011876-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS DE PAULA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1011876-33.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JHONATAS DE PAULA SANTOS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

que manifeste sobre a petição de Id nº 12247745 , no prazo de 10 (dez) 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002423-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULHO CEZAR CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002423-14.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JULHO CEZAR CANDIDO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 12208496 , no prazo de 10 (dez) dias. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000459-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000459-83.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: LUIS GUSTAVO DE SOUZA MOURA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033309-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033309-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Tendo em vista que a parte autora não 

foi intimada sobre a audiência de conciliação, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2018 às 11h30. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033987-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE XAVIER LAURO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033987-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: GILDETE XAVIER LAURO RÉU: UNIMED FESP - FEDERAÇÃO DAS 

UNIMEDS DO ESTADO DE SÃO PAULO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 
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Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036293-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT0020150A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036293-50.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUCI DE CARLI REQUERIDO: MRV PRIME PROJETO MT I 

INCORPORACOES SPE LTDA A parte requerida se manifestou em 

documento de Id. 11993953 informando que a parte autora se recusa a 

autorizar a entrada dos seus funcionários para realizar as reformas 

necessárias e concedidas liminarmente. Pugnou também pela 

reconsideração da pena de multa e de seus valores. Tendo em vista o 

princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado nos art. 9° e 10°, 

do CPC/2015, intime-se a parte autora para que se manifeste a respeito de 

tais pedidos e também, dado o caráter emergencial que fundamentou a 

concessão da tutela de urgência, para que apresente data e horário para 

que a requerida compareça no imóvel e dê cumprimento a decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004742-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL COSTA FILHO (RÉU)

EDINISON ROBERLEI FASCINA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004742-18.2018.8.11.0041 

AUTOR: PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO RÉU: EDINISON ROBERLEI 

FASCINA, MIGUEL COSTA FILHO Informa a parte autora na petição de ID. 

12190845, a omissão do juízo na análise do requerimento do benefício de 

gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifico que razão assiste a 

parte autora. No entanto, as cópias da carteira de trabalho colacionadas 

pela autora de ID.11959931, estão ilegíveis. Sendo assim, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos cópia legível de documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019624-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS KIDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019624-53.2016.8.11.0041 

AUTOR: MATHEUS KIDO GONCALVES RÉU: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA Tendo em vista em vista que a certidão negativa de Id. 

11837819, expeça-se novo mandado de citação ao requerido no endereço 

informado na manifestação de Id. 12328346, qual seja: Avenida Thomaz 

Alberto Whately, s/n.º, lote 16, Jardim Aeroporto (Setor dos Hangares), 

Ribeirão Preto – SP, CEP 14.078-550, Fone: (16) 3514-7100 | 4000-1777 | 

0800-770-3757, e-mail: sac@voepassaredo.com.br. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007151-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007151-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADEMILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 11h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007212-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CAMPOS GIL BATISTA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007212-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: VIVIANE CAMPOS GIL BATISTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 12h00, a ser 
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realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007235-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCYNEI DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007235-65.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOCYNEI DE ALMEIDA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/06/2018, às 08h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007309-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007309-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art.290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007427-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

EDSON JOSE NAVES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007427-95.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANDERSON MARQUES SALES RÉU: EDSON JOSE NAVES - ME, 

JBS S/A Tendo em vista que o Requerido já contestou o feito, intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que desejam produzir. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a 

apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007591-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007591-60.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ARIANE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

a) Junte aos autos cópia legível do comprovante de endereço da parte 

autora (art. 320 do CPC); b) Junte aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita. Advirto a Requerente que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art.321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1113259 Nr: 16009-72.2016.811.0041

 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: ANDERSON MAGNO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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), e via Diário Eletrônico, para indicar os dados bancários 

necessários para a expedição de alvará, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083733 Nr: 3313-04.2016.811.0041

 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: ALADEMIR JOSE TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1147595 Nr: 30659-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE DE CARVALHO CAFFER, IDEALE NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA ME, EDERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749641 Nr: 1063-37.2012.811.0041

 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: MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID GUILHERME BRITO 

CORREA - OAB:MT 12351, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659

 Ante o exposto:1)REVOGO os benefícios da Gratuidade da Justiça 

concedida em favor da Parte Autora Marlene de Fatima Diavan Fruet, com 

efeitos ex nunc;2)Intime-se a parte autora para que esclareça ao Juízo se 

a falsidade deverá ser decidida como questão incidental ou principal, nos 

termos do parágrafo único do art. 430 do CPC;3)Intime-se a parte 

requerida para que apresente a via original do documento de fls. 168/170, 

no prazo de 15 (quinze) dias;4)Nomeio para realização da perícia 

grafodocumentoscópica, independentemente de compromisso, a empresa 

Forense Lab - Perícias e Consultoria, com endereço na Av. Dr. Helio 

Ribeiro, 525, sala 1405, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 

65-98112-2338, endereço eletrônico: www.forenselab.com; que deverá 

ser intimada para indicação do profissional técnico para a perícia. A 

seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Após, intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes;5)O ônus pelo pagamento da 

perícia ficará a cargo do requerido.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746449 Nr: 43660-55.2011.811.0041

 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: MARLENE DE FÁTIMA DIAVAN FRUET, LAURO DIAVAN 

FRUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGUI - 

OAB:OAB/MT 905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Ante o exposto:1)REVOGO os benefícios da Gratuidade da Justiça 

concedida em favor da Parte Autora Marlene de Fatima Diavan Fruet, com 

efeitos ex nunc;2)Certifique-se a Sra. Gestora acerca do alegado na 

petição de fls. 768, podendo inclusive solicitar auxilio do departamento de 

informática local;3)Sendo constatada a irregularidade, oficie-se ao Juízo 

Deprecado solicitando o envio da mídia ou acesse o processo eletrônico e 

extraia o arquivo digital;4)Após, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 746536 Nr: 43747-11.2011.811.0041

 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: LAURO DIAVAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT

 Intimem-se as partes para que esclareçam ao Juízo se pretendem ainda 

produzir provas, ou se optam pelo julgamento do processo no estado em 

que se encontra em conjunto com o feito em apenso de n. 

43660-55.2011.811.0041, código n. 746449.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 813394 Nr: 19871-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA, 

Rg: 418257, data de nascimento: 26/04/1939, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Cuida-se de Ação de Usucapião, proposta por 

Gertrudes Carmelita de Almeida contra o espólio de Maria Pereira da Silva, 

com o fim de obter a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua 

61, Quadra 07, Casa 15, Bairro CPA III, Setor IV, em Cuiabá-MT, pois 

exerce posse manda e pacífica do bem desde julho de 2007. Relata que, 

realizou várias benfeitorias e que vem exercendo a posse do bem sem 

oposição de ninguém. Forte nestes argumentos, requer a autora que lhe 

seja reconhecido o direito à usucapião do imóvel citado.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva 

da parte ré Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – 

COHAB-MT e Maria Auxiliadora Ramos Santana, e, via de consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil em relação as 

mesmas, devendo o feito prosseguir em relação a ré Maria Pereira da 

Silva. Sem condenação em custas e honorários uma vez que não houve a 

angularização processual.Diante do óbito da requerida Maria Pereira da 

Silva (fl. 100),bem como a dificuldade de encontrar informações sobre 

possíveis herdeiros, a mesma deverá ser substituída pelo Espólio de Maria 

Pereira da Silva, o qual será citado por edital.Citem-se a parte requerida 

Espólio de Maria Pereira da Silva por edital e todos confinantes 

pessoalmente na forma do art. 246, 3º. CPC/2015, para apresentarem a 

defesa que quiserem, se lhes aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 335), e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 

257, III).Intimem-se, pela via postal, com aviso de recebimento (AR), a 

União, o Estado e o Município para manifestarem eventual interesse na 

causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Após, vistas ao Ministério Público, nos termos do art. 279 

do CPC.Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015.Proceda-se com as retificações de praxe 

na capa dos autos e no sistema Apolo.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evana Castella, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2017

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 813394 Nr: 19871-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERTRUDES CARMELITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DA SILVA, 

Rg: 418257, data de nascimento: 26/04/1939, brasileiro(a). 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: Cuida-se de Ação de Usucapião, proposta por 

Gertrudes Carmelita de Almeida contra o espólio de Maria Pereira da Silva, 

com o fim de obter a declaração de domínio do imóvel localizado na Rua 

61, Quadra 07, Casa 15, Bairro CPA III, Setor IV, em Cuiabá-MT, pois 

exerce posse manda e pacífica do bem desde julho de 2007. Relata que, 

realizou várias benfeitorias e que vem exercendo a posse do bem sem 

oposição de ninguém. Forte nestes argumentos, requer a autora que lhe 

seja reconhecido o direito à usucapião do imóvel citado.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva 

da parte ré Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – 

COHAB-MT e Maria Auxiliadora Ramos Santana, e, via de consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil em relação as 

mesmas, devendo o feito prosseguir em relação a ré Maria Pereira da 

Silva. Sem condenação em custas e honorários uma vez que não houve a 

angularização processual.Diante do óbito da requerida Maria Pereira da 

Silva (fl. 100),bem como a dificuldade de encontrar informações sobre 

possíveis herdeiros, a mesma deverá ser substituída pelo Espólio de Maria 

Pereira da Silva, o qual será citado por edital.Citem-se a parte requerida 

Espólio de Maria Pereira da Silva por edital e todos confinantes 

pessoalmente na forma do art. 246, 3º. CPC/2015, para apresentarem a 

defesa que quiserem, se lhes aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 335), e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 

257, III).Intimem-se, pela via postal, com aviso de recebimento (AR), a 

União, o Estado e o Município para manifestarem eventual interesse na 

causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Após, vistas ao Ministério Público, nos termos do art. 279 

do CPC.Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015.Proceda-se com as retificações de praxe 

na capa dos autos e no sistema Apolo.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evana Castella, digitei.

Cuiabá, 31 de agosto de 2017

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905522 Nr: 33930-15.2014.811.0041

 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: SUELY ROSA DA GUIA, REGINALDO DE FIGUEIREDO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE 

VEICULO AUTOMOTORES, TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12574/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RENATO 

JOSÉ CURY - OAB:154351/SP, THAIS GALINDO DA SILVA - 

OAB:13148/MT

 Ciência às partes dos esclarecimentos prestados às fls. 251/255, os 

quais reputo suficientes para a elucidação da prova pericial, sem a 

necessidade de designação de uma segunda perícia.

Designo audiência de instrução para o dia 06 de junho de 2018 às 16 

horas para oitiva do perito (caso haja requerimento das partes), partes e 

testemunhas.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao 

juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as 

perguntas, sob forma de quesitos.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

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 
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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.: 24227 Nr: 4070-96.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Mediante despacho de fls. 572, foi determinada a expedição de alvará da 

quantia de R$ 169.133,85 (cento e sessenta e nove mil cento e trinta e 

três reais e oitenta e cinco centavos) em favor da parte exequente 

Romilda Pinto.

Tal deliberação ocorreu de forma equivocada em face da petição da parte 

executada nos autos de embargos em apenso (fls. 239), que em sua 

manifestação se autodenominou como exequente.

Vejamos o trecho da petição à fl. 239:

“(...)requer-se seja a Exequente intimada a efetuar o levantamento da 

quantia executada em excesso na quantia atualizada equivalente a R$ 

169.133,85 (cento e sessenta e nove mil e cento e trinta e três reais e 

oitenta e cinco centavos) (...)”.

Denota-se que os termos em que foram colocadas as palavras deu a 

entender que os valores deveriam ser liberados em favor da parte 

exequente Romilda Pinto.

De todo modo, corrigindo o equívoco chamo o efeito à ordem para tornar 

sem efeito o despacho de fls. 572, suspendendo-se a expedição de 

alvará.

Por outro lado, não foi reconhecido por este juízo o excesso de R$ 

169.133,85 (cento e sessenta e nove mil cento e trinta e três reais e 

oitenta e cinco centavos) em favor da parte executada Arcos Dourados, 

de maneira que somente será possível verificar eventual excesso após o 

cálculo judicial a ser feito na fase de liquidação nos autos em apenso.

Portanto, indefiro o pedido de expedição de alvará em favor da parte 

executada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072126 Nr: 56264-09.2015.811.0041

 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: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA PINTO, MÁRCIO AUGUSTO 

FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT, RODRIGO ROCHA DE SOUZA - OAB:191.701/SP, 

WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - OAB:163524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marden Elvis Fernandes 

Tortorelli - OAB:4313/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 Cumpra-se o despacho de fls. 250.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1169941 Nr: 40148-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, MARIA 

ANGELICA URBANO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO REZENDE TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Trata-se de Embargos à execução ajuizada por ALCIDES AUGUSTO DA 

COSTA AGUIAR e MARIA ANGÉLICA URBANO AGUIAR, em face de ALDO 

REZENDE TELLES.

Infere que no feito de execução foi homologado acordo entabulado entre 

as partes.

Assim, tem-se que os embargos não tem mais razão para subsistir, 

ocorrendo à perda superveniente do objeto.

Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem Resolução do Mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168749 Nr: 39582-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, MARIA 

ANGELICA URBANO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO REZENDE TELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - 

OAB:14.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TOMAS CASTANHA 

- OAB:4575, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Trata-se de Embargos à execução ajuizada por ALCIDES AUGUSTO DA 

COSTA AGUIAR e MARIA ANGÉLICA URBANO AGUIAR, em face de ALDO 

REZENDE TELLES.

Infere que nos autos de execução em apenso foi homologado acordo 

entabulado entre as partes.

Assim, tem-se que os embargos não tem mais razão para subsistir, 

ocorrendo à perda superveniente do objeto.

Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem Resolução do Mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754084 Nr: 6047-64.2012.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MODESTO BRAZ, JOEL MODESTO 

BRAZ, SILAS MONTEIRO BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23433/O, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6777/MT, MARLON PAULO 

ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 .A meu ver o pedido deve ser indeferido, isso porque a parte interessada 

não especifica de forma pormenorizada quais provas seriam objetos de 

traslado para este feito.Ademais, as audiências instrutórias realizadas nos 

processos de Cód. 754089 e Cód. 754087 foram declaradas nulas, de 

forma que se torna imprestável para fins de prova emprestada.Posto isso, 

indefiro o pedido de prova emprestada formulada pela parte 

autora.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 754088 Nr: 6051-04.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23433/O, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 Ademais, o fato de deferir o pedido de justiça gratuita aos autores não 

impede que seja revisto caso haja melhoras em suas condições 

financeiras.Assim, defiro o pedido de reconsideração de fls. 776/verso e 

concedo aos autores o direito de estar em juízo sob o pálio da justiça 

gratuita, com fulcro no art. 98 do CPC.Por outro lado, no tocante ao pedido 

de prova emprestada, instados a se manifestarem, os requeridos não 

concordaram com tal pleito, ao argumento de nos autos em que foram 

produzidas as provas não contam com a presença das mesmas 

partes.Pois bem.A respeito da matéria, assim leciona Fredie Didier Jr: 

“Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja 

por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame 

pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão 

extraída daquele” .O instituto foi criado em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual.No caso em apreço o pedido do autor 

de prova emprestada consiste na utilização da prova produzida nos 

processos de Cód. 754089 e Cód. 754087.A meu ver o pedido deve ser 

indeferido, isso porque a parte interessada não especifica de forma 

pormenorizada quais provas seriam objetos de traslado para este 

feito.Ademais, as audiências instrutórias realizadas nos processos de 

Cód. 754089 e Cód. 754087 foram declaradas nulas, de forma que se 

torna imprestável para fins de prova emprestada.Posto isso, indefiro o 

ped ido  de  prova  empres tada fo rmu lada  pe la  pa r te 

autora.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754087 Nr: 6050-19.2012.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUE ELLEN FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, 

SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 Por meio da decisão de fls. 863, foi reconhecida a nulidade da audiência 

instrutória realizada às fls. 213/221.

A parte autora pugnou pela dispensa da audiência por entender que a 

prova documental acostada aos autos é suficiente para o desate da 

questão.

Pois bem.

Infere-se que apenas a parte autora tinha pugnado pela produção de 

provas em audiência, tendo a requerida se quedada inerte.

Assim, considerando que ambas as partes dispensaram a realização da 

audiência, declaro encerrada a instrução processual.

Após, conclusos para sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754089 Nr: 6052-86.2012.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIRES MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, 

SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 Por meio da decisão de fls. 857, foi reconhecida a nulidade da audiência 

instrutória realizada às fls. 268/275.

A parte autora pugnou pela dispensa da audiência por entender que a 

prova documental acostada aos autos é suficiente para o desate da 

questão.

Pois bem.

Infere-se que apenas a parte autora tinha pugnado pela produção de 

provas em audiência, tendo a requerida se quedada inerte.

Assim, considerando que ambas as partes dispensaram a realização da 

audiência, declaro encerrada a instrução processual.

Após, conclusos para sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754085 Nr: 6048-49.2012.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARKLE FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, 

SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 Ademais, o fato de deferir o pedido de justiça gratuita aos autores não 

impede que seja revisto caso haja melhoras em suas condições 

financeiras.Assim, defiro o pedido de reconsideração de fls. 743/verso e 

concedo aos autores o direito de estar em juízo sob o pálio da justiça 

gratuita, com fulcro no art. 98 do CPC.Por outro lado, no tocante ao pedido 

de prova emprestada, instados a se manifestarem, os requeridos não 

concordaram com tal pleito, ao argumento de nos autos em que foram 

produzidas as provas não contam com a presença das mesmas 

partes.Pois bem.A respeito da matéria, assim leciona Fredie Didier Jr: 

“Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja 

por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame 

pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão 

extraída daquele” .O instituto foi criado em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual.No caso em apreço o pedido do autor 

de prova emprestada consiste na utilização da prova produzida nos 

processos de Cód. 754089 e Cód. 754087.A meu ver o pedido deve ser 

indeferido, isso porque a parte interessada não especifica de forma 

pormenorizada quais provas seriam objetos de traslado para este 

feito.Ademais, as audiências instrutórias realizadas nos processos de 

Cód. 754089 e Cód. 754087 foram declaradas nulas, de forma que se 

torna imprestável para fins de prova emprestada.Posto isso, indefiro o 

ped ido  de  prova  empres tada fo rmu lada  pe la  pa r te 

autora.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807979 Nr: 14439-56.2013.811.0041

 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: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDÚSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a nulidade das 

cláusulas 4, item 1.1, “a”, e 13, “i”, das Condições Gerais do contrato de 

seguro; b) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de cobertura securitária pelos reparos no 

automóvel, acrescida de juros de 1% (um por cento) e corrigida 

monetariamente pelo índice INPC desde o efetivo desembolso do valor pela 

autora.Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada 
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sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 26 de março de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 852763 Nr: 55541-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHÁLIA 

LTDA, DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, GIANE INACIO DE CASTRO 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A, HELDER ANUNCIATO CORREA - OAB:7.934/MT

 Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR os 

réus, solidariamente, ao pagamento do IPTU vencido e não pago de 2013 

até a efetiva desocupação do imóvel (2018). Face à sucumbência 

recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro R$ 2.000,00, sendo 

que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários 

sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC). No mais, AUTORIZO 

os requeridos a depositarem a chave do imóvel em juízo, no prazo de 15 ( 

quinze) dias, a contar da intimação desta sentença, a qual ficará a 

disposição do autor para retirada. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.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.: 902944 Nr: 32027-42.2014.811.0041

 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: EVALDO PEREIRA FURQUIM, ARLENE BECKER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECRETAR a 

rescisão do contrato de compra e venda de automóvel entabulado entre 

as partes (fls. 21/22), e, em consequência, REINTEGRAR em definitivo os 

requerentes na posse do veículo marca/modelo Fiat/ UNO MILLE, cor 

branca, ano 2006, placa DSZ2936, Chassi nº BD15802764884373. 

Condeno a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios ao patrono da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, ante a natureza da demanda e a ausência de dilação 

probatória, forte no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado e 

não havendo requerimento de cumprimento de sentença, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001649-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR DORTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DE ARAUJO ALVES (EMBARGADO)

PAULO ACACIO SOUZA DIAS (EMBARGADO)

JOAO BOSCO NOGUEIRA JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1001649-47.2018.8.11.0041, : 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[EFEITO SUSPENSIVO / 

IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. EMBARGANTE: DEVANIR 

DORTE EMBARGADO: DEBORA DE ARAUJO ALVES, JOAO BOSCO 

NOGUEIRA JUNIOR, PAULO ACACIO SOUZA DIAS Quanto aos benefícios 

da justiça gratuita, a Constituição da República assegura, dentre os 

Direitos e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” O Código de Processo Civil, que estabelece normas para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados no art. 98, 

consigna: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. No caso dos autos, elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar uma situação de 

pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação econômica 

familiar que impossibilite o recolhimento do parco valor das custas. 

Ressalta-se que o embargante apresentou documentos que comprovam o 

recebimento de R$13.078,93 (treze mil e setenta e oito reais e noventa e 

três centavos), presumindo-se que o mesmo possui condições em pagar 

as custas processuais. Nessas circunstâncias, recomendável o 

indeferimento do benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados 

acerca do tema: - Alegação de hipossuficiência que possui presunção 

iuris tantum e não iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de 

exigir da requerente a comprovação da hipossuficiência por este alegada. 

- Aplicação, ao caso, do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - 

Verifica-se in casu que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família. - De toda sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo 

magistrado desde que venham aos autos informações suficientes 

capazes de fazer prova da miserabilidade alegada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO 

ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA 

CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 

de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Ademais, intime-se a parte autora para, querendo, no 

prazo de quinze (15) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Advirto a 

parte autora que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003378-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDNA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1003378-11.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

AUTOR: JOEDNA DOS SANTOS SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo a emenda à inicial, consoante 

solicitado em documentos de Id. 12115014 e 12115240. Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

05/06/2018, às 08:30h – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007201-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1007201-90.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: RENATO CARUSO 

DA CRUZ E SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C DANOS MORAIS 

C.C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RENATO CARUSO DA CRUZ E 

SILVA em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aponta a parte reclamante que é titular da unidade 

consumidora n. 6/212644-9, tendo realizado contrato de confissão de 

dívida com a requerida, no valor de R$ 1.084,61, a ser pago em 13 (treze) 

parcelas, com a primeira com vencimento em 06/03/2018, no valor de R$ 

217,00. Com a luz cortada, o autor realizou o pagamento da primeira 

parcela em 21/02/2018, e, ao solicitar a ligação da energia foi 

surpreendido com a informação de que já estava ligado, o que não é 

corresponde a realidade, pois ainda encontra-se sem energia. Não 

bastasse, no mês de março foi enviada uma cobrança de uma multa no 

valor de R$ 2.454,49, que entende ser indenizada e sequer sabe a sua 

origem. Assim, pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim 

de determinar que a requerida restabeleça o serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora indicada na inicial, qual seja, nº. 6/785790-7, bem 

como suspenda o valor da multa cobrada de R$ 2.454,49. Com a inicial 

vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, e o 

perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante ficar sem o 

serviço essencial, além de ser evidente os prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, o qual 

ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar 

transações comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

liminar, determinando que a reclamada: i) RESTABELEÇA o fornecimento 

de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – nº. 

6/212644-9, no prazo de 24h, até ulterior deliberação deste Juízo; ii) 

SUSPENDA a cobrança do valor da multa cobrada de R$ 2.454,49 (dois mil 

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). 

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 5 de 

junho de 2018, às 10h30 – Sala 2, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 
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Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007393-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ALEANDRA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1007393-23.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. AUTOR: FRANCIELE ALEANDRA AGUIAR RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c 

PEDIDO LIMINAR , ajuizada por FRANCIELE ALEANDRA AGUIAR, em 

desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Aponta a parte reclamante que está sofrendo cobrança indevida no 

valor de R$ 2.157,12 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e doze 

centavos), com vencimento em novembro de 2015, decorrente de um 

suposto furto de energia, o que não corresponde à realidade. Ao fazer a 

reclamação em sede administrativa, nada foi resolvido. Ocorre que, tendo 

se passado o tempo a parte autora foi surpreendida com a negativação do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida. Assim, 

pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar 

que a requerida retira seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a 

inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, e o 

perigo de dano exsurge dos prejuízos econômicos causados pela 

inscrição negativa no nome da parte reclamante, o qual ficará 

impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

liminar, determinando que a reclamada proceda com a exclusão do nome 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito 

questionado neste feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Esta decisão não tem 

efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes 

de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a 

suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento 

da determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

05/06/2018, às 12h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006333-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETH MARIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FOX TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME (RÉU)

BANCO CITICARD S.A. (RÉU)

F CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1006333-15.2018.8.11.0041 

AUTOR: SALETH MARIA DE SOUZA RÉU: FOX TUR OPERADORA DE 

VIAGENS LTDA - ME, F CARVALHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 

LTDA - ME, BANCO CITICARD S.A. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por Saleth Maria 

de Souza em face de Foxtur Operadora de Viagens LTDA, F. Carvalho 

Empreendimentos Turísticos LTDA (Trópico Praia Hotel) e Credicard 

Administradora de Cartões S/A. Aponta a parte autora que adquiriu junto a 

primeira requerida um pacote de viagens para Salvador – BA, no valor de 

R$3.077,00 (três mil e setenta e sete reais). Aduz que o valor deveria ser 

pago em 08 parcelas iguais de R$384,62 (trezentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e dois centavos). Contudo, a requerida fez o lançamento 

de maneira equivocada, cobrando o referido valor em apenas uma vez, 

sendo o débito descriminado em sua fatura como “17/10 - Trópico Praia 

Hotel – R$1.987,00” e “18/10 – Trópico Praia Hotel – R$1.090,00”. Conta 

que a primeira requerida realizou o cancelamento da compra e o estorno, 

entretanto, em fevereiro/2018 os valores foram cobrados novamente, 

referente a uma reserva em um hotel localizado em Maceió – AL, reserva 

essa que nunca foi autorizada ou usufruída pela autora. Pretende a parte 

autora a concessão de liminar a fim de determinar que a terceira requerida 

suspenda a cobrança em discussão até a decisão final desse processo, 

sob pena de multa. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar em parte. A 

jurisprudência pátria caminha no sentido de que, quando não demonstrada 

efetivamente a responsabilidade do consumidor sore o débito, sua 

cobrança mostra-se arbitrária e ilegal, porquanto desprovida de justa 

causa. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, tendo 

em vista que a autora comprovou a autorização da compra na condição 

parcelada (Id. 12206159), as cobranças realizadas em sua conta bancária 

(12206210), autorização de débito que alega ser falsa (Id. 12206198) e 

boletim de ocorrência (Id. 12206189). O perigo de dano exsurge da 

possibilidade de cobrança indevida e em valores superiores ao que a 

autora pode suportar. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 
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296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

liminar, determinando que a requerida CREDICARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES S/A suspenda as cobranças referentes à TRÓPICO PRAIA 

HOTEL, nos valores de R$1.947,00 (mil novecentos e quarenta e sete 

reais) e R$1.090,00 (mil e noventa reais), incluída na fatura da autora em 

fevereiro/2018, bem como dos meses posteriores, até ulterior deliberação 

deste Juízo. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 04/06/2018, às 

08h00 – Sala: Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007265-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAROLINA DIAVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - SP207681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1007265-03.2018.8.11.0041, : 

Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO]. AUTOR: DANIELA CAROLINA DIAVAN RÉU: BANCO DO 

BRASIL S.A Recebo a emenda à Inicial de Id. 12394835. DANIELA 

CAROLINA DIAVAN, qualificados nos processo em epígrafe, ingressou 

com a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA em desfavor de BANCO BRASIL S/A, também 

identificado no processo. Aduz que em função da sua atividade laboral 

contratou um empréstimo junto à requerida por meio de Cédula de Crédito 

Rural, no valor de R$322.086,45 (trezentos e vinte e dois mil oitenta e seis 

reais e quarenta e cinco centavos), a ser paga em quatro parcelas, sendo 

a primeira em 25/06/2017 e última em 25/06/2020. Conta a autora que 

manifestou o seu interesse em saldar a integralidade do débito 

antecipadamente, contudo a Instituição se nega a receber, alegando que 

para a negociação daquela cártula deveriam ser negociadas todas as 

demais 23 operações do Grupo Econômico Diavan. Em face do exposto 

pretende a concessão da liminar para autorizar o depósito judicial para o 

pagamento da Cédula de Crédito Bancário n. 20/22001, bem como a 

liberação da hipoteca dos imóveis dados em garantia ao pagamento. Com 

a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. Constam nos autos a 

cédula de crédito bancário firmada entre as partes (Id. 12359879), onde a 

autora figura como emitente, bem como estão relatados os imóveis dados 

em garantia, quais sejam: a) Fazenda Flor Bonita III, matrícula 5.308, 

localizada na zona limítrofe dos municípios de Brasnorte/MT e Campo Novo 

dos Parecis/MT; b) Fazenda Flor Bonita IV, matrícula 5.309, localizada na 

zona limítrofe dos municípios de Brasnorte/MT e Campo Novo dos 

Parecis/MT; e c) Fazenda Flor Bonita II, matrícula 5.307, localizada na zona 

limítrofe dos municípios de Brasnorte/MT e Campo Novo dos Parecis/MT. 

Ademais, o documento de Id. 12394955 demonstra que a Instituição 

Bancária pretende negociar todas as dívidas do Grupo Diavan e não 

somente a dívida da autora, conforme requerido. O perigo de dano é 

evidente, tendo em vista que a recusa da Instituição em receber o 

pagamento e liquidar a operação obsta a contratação de novas 

operações, as quais são essenciais para o desempenho da atividade 

agrícola. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente à inclusão. Por fim, entendo desnecessária a prestação de 

caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para: i) Autorizar o depósito judicial da 

integralidade da dívida, devidamente atualizada conforme os cálculos 

apresentados, no valor de R$379.779,64 (trezentos e setenta e nove mil 

setecentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); ii) 

DETERMINAR que, quanto a cédula n. 20/22001, a parte ré libere as 

hipotecas dos seguintes imóveis: a) Fazenda Flor Bonita III, matrícula 

5.308, localizada na zona limítrofe dos municípios de Brasnorte/MT e 

Campo Novo dos Parecis/MT; b) Fazenda Flor Bonita IV, matrícula 5.309, 

localizada na zona limítrofe dos municípios de Brasnorte/MT e Campo Novo 

dos Parecis/MT; e c) Fazenda Flor Bonita II, matrícula 5.307, localizada na 

zona limítrofe dos municípios de Brasnorte/MT e Campo Novo dos 

Parecis/MT. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte 

da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Defiro o 

depósito da quantia devida, a ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias 

(CPC, art. 542, I). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 05 de junho de 2018, às 11:30h – Sala: Conciliação 04, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 
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quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007341-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON ALCIDES VIVEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS OAB - MT5683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1007341-27.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE AÉREO, 

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. AUTOR: RAMON ALCIDES 

VIVEIROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por Ramon Alcides Viveiros contra Energisa – Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Aponta a parte autora que é titular da 

Unidade Consumidora 6/2044384-2 onde está estabelecia a empresa RV 

TREINO e que em dezembro de 2017 o medidor de energia pegou fogo e 

foi substituído por um novo medidor em 12/01/2018. Ocorre que ao 

receber a fatura referente ao mês de fevereiro de 2018 foi surpreendido 

com a cobrança de valores muito acima do costumeiro, no montante de 

R$3.000,63 (três mil reais e sessenta e três centavos), constando um 

consumo de 4.139kWh. Conta que sua genitora dirigiu-se à sede da 

requerida para contestar a fatura e foi surpreendida com a existência de 

outro débito, no valor de R$ 2.522,49 (dois mil quinhentos e vinte e dois 

reais e quarenta e nove centavos), a título de recuperação de consumo. 

Ressalta ainda que no dia 13/03/2018 os técnicos da requerida efetuaram 

a troca de medidor novamente. Pretende a parte autora a concessão de 

liminar a fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial e de 

realizar a cobrança das dívidas em análise, referentes a fatura do mês de 

fevereiro de 2018 e a recuperação do consumo. DECIDO. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré utilizar-se da 

interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos 

decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para tanto 

medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de dano 

exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante e de ser constrangida a efetuar um pagamento supostamente 

indevido. Na hipótese apresentada na presente reclamação há orientação 

da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido da 

impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/2044384-2, em relação à recuperação de consumo não 

faturado e ao mês de fevereiro de 2018, e caso já o tenha feito, 

RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o fornecimento de 

energia à unidade consumidora acima citada. b) SE ABSTENHA de exigir 

os débitos no valor de R$3.000,63 (três mil reais e sessenta e três 

centavos) e R$ 2.522,49 (dois mil quinhentos e vinte e dois reais e 

quarenta e nove centavos), debatidos nos autos. Esta decisão não tem 

efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes 

de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 05/06/2018, às 

10h30 – Sala: Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000578-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1000578-10.2018.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES]. AUTOR: GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

Glaucyo Fabian de Oliveira Nascimento Ota em face de Banco do Brasil 

S/A – Agência 2363-9. Esclarece que é cliente do requerido há muitos 

anos, pela Agência 2363-9 Conta Corrente 22.834-6, e que em 2012 

realizou um contrato de financiamento do seu imóvel. Conta que após 

cobranças indevidas, ajuizou as Ações 36485-05.2014 e 

10614-36.2015.811.0041, ambas já transitadas em julgado, na 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário, na comarca de Cuiabá – MT. Em tais 

ações, chegou-se a conclusão de que o autor estava adimplente com o 

pagamento das parcelas do financiamento, não havendo que se falar em 

débitos existentes. Ocorre que em 09/01/2018 o Banco requerido debitou 

o valor de R$5.328,27 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e 

sete centavos), de sua conta, referente a todo o seu saldo. Aduz que 

entrou em contato com o requerido por meio da Ouvidoria, mas que o 

Banco permaneceu inerte. Pretende a parte autora a concessão de liminar 

a fim de determinar que o reclamado promova a imediata devolução dos 

valores debitados em sua Conta e se abstenha de realizar qualquer 

cobrança em relação aos valores discutidos. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, tendo em vista que o autor colacionou aos autos diversos 

documentos comprobatórios, entre eles o extrato demonstrando o débito 

no valor de R$5.328,27 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e 

sete centavos) para o pagamento de prestação de crédito imobiliário (Id. 

11354104) e os áudios do atendimento prestado pela requerida (Id. 

11371196, 11354262 e 11354265). O perigo de dano exsurge da 

possibilidade de cobrança de valores indevidos e também, no caso em 

análise, de o autor permanecer sem qualquer quantia que possibilite o seu 

sustento e custeio de suas despesas diárias. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, DETERMINANDO que o Banco 

Requerido devolva os valores descontados arbitrariamente do autor, no 

montante de R$5.328,27 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais e vinte e 

sete centavos), no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Para o caso de 

não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho 

a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, limitados a R$10.000,00 

(dez mil reais). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 04/06/2018, às 08h – Sala: Conciliação 

05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c/c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a 

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004687-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. (EXEQUENTE)

RONDON ENERGIA S.A. (EXEQUENTE)

SAPEZAL ENERGIA S.A. (EXEQUENTE)

TELEGRAFICA ENERGIA S.A. (EXEQUENTE)

PARECIS ENERGIA S.A. (EXEQUENTE)

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO PIMENTEL DINIZ DE SOUZA OAB - SP190370 (ADVOGADO)

FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO OAB - SP112208 

(ADVOGADO)

PAULA MINARDI FONSECA OAB - SP385495 (ADVOGADO)

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

KARINA GOLDBERG BRITTO OAB - SP196284 (ADVOGADO)

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1004687-04.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CAUSAS SUPERVENIENTES 

À SENTENÇA]. EXEQUENTE: JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS 

S.A, TELEGRAFICA ENERGIA S.A., SAPEZAL ENERGIA S.A., RONDON 

ENERGIA S.A., PARECIS ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. 

EXECUTADO: TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO 

DE PROJETOS LTDA Tendo em vista o princípio da vedação da decisão 

surpresa, consagrado nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intimem-se os 

autores para que se pronunciem a respeito da manifestação de Id. 

12351073 e o parecer de Id. 12351120 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004226-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE LETICIA REICHEMBACH FARES (EXECUTADO)

MOHAMED HUSSEIN FARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DARLAN ADIB FARES OAB - MT0009265A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1004226-95.2018.8.11.0041, : 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[TROCA OU 

PERMUTA]. EXEQUENTE: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA EXECUTADO: 

MOHAMED HUSSEIN FARES, DIONE LETICIA REICHEMBACH FARES 

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida sob ID n° 

11977362 sob o argumento de que a mesma foi extra petita e concedeu 

algo diverso do requerido na inicial. Compulsando os autos, verifico que 

assiste razão a parte exequente. Verifica-se que o pedido da exordial 

consiste na regularização do domínio do imóvel, ou, subsidiariamente, que 

seja determinado de ofício que o cartório do 4º ofício da Comarca de 

Cuiabá proceda ao registro da transferência do imóvel dado pelos 

executados em permuta ao exequente em favor do demandante. Contudo, 

de maneira equivocada a decisão ordenou o cumprimento da obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias. No caso, trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial de obrigação de fazer, motivo pelo qual revogo a 

decisão de Id. n° 11977362 e torno-a sem efeitos. Cite(m)-se o(s) 

executado(s) para satisfazer a obrigação consistente na regularização do 

domínio indicado na inicial em favor do exequente, de forma livre e 

desembaraçada, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária 

de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro nos arts. 814 c.c 815, ambos do 

CPC. Concedo o prazo de cinco dias ao patrono da requerida para fins de 

regularização processual. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002099-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002099-24.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que José Antônio da Silva move em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

12252777. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019440-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELA OLIVEIRA SALES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019440-63.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. REQUERENTE: STELA 

OLIVEIRA SALES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Stela Oliveira Sales em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 27\04\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 27\04\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

8236734, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 8236677 ), bem como laudo pericial (Id. 10911473 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 27\04\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 
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(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(27\04\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028870-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARLOS AMANCIO PESSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1028870-39.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. REQUERENTE: JONATHAN 

CARLOS AMANCIO PESSETTO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Jonathan Carlos Amancio Pessetto em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08\07\2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 08\07\2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

9903787, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 9903785 ), bem como laudo pericial (Id. 11468966 ). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08\07\2017, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (08\07\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015790-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRIZA FRANCIELLI SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1015790-08.2017.8.11.0041, : 
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Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. REQUERENTE: SABRIZA 

FRANCIELLI SOUSA LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Sabriza Francielli Souza Lima em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 13\03\2009, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 13\03\2009. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Das assinaturas divergentes. No que tange à preliminar arguida referente 

a divergência da assinatura na procuração e documentos de identidade, 

uma vez que a assinatura é a mesma, mas não assinada por completo, 

não há motivo para gerar fraude. Desta forma, afasto a preliminar supra. III 

– Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou 

falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 7287873, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - 

Da Prescrição. Em se tratando de cobrança de indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, em decorrência de invalidez permanente, a contagem 

do prazo prescricional não se dá na data do acidente ou na data do 

julgamento administrativo, tem início quando o lesado tem conhecimento 

inequívoco de sua incapacidade, o que, via de regra, ocorre com a 

elaboração do laudo pericial. A propósito, eis o teor do verbete sumular 

278 do STJ: STJ Súmula nº. 278: O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

da incapacidade laboral. No caso dos autos, não há razões para se falar 

em prescrição, isso porque o prazo prescricional teve início com a 

constatação da invalidez, quando realizado o laudo que indiciou a 

debilidade da parte autora, em 14\12\2017. Rejeito, portanto, a prejudicial 

de mérito invocada, tendo em vista que a presente ação foi distribuída em 

21\05\2017 (Id. 7287857 ), antes que se esgotasse o trintídio legal, 

contado a partir da data do laudo médico que quantifica as lesões do autor 

e atesta o caráter permanente da lesão. Passo a analise do mérito V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 7287865 ), bem como laudo pericial (Id. 11144553 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 13\03\2009, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(13\03\2009). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029006-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1029006-36.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. REQUERENTE: BRUNO 

RAFAEL CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Bruno Rafael Cunha em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 10\08\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 10\08\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 
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parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 9923633, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 9923628 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11460954 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10\08\2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (10\08\2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019243-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019243-11.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: MOISES 

ANTONIO RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Moises Antônio Rodrigues em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 01/05/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 01/05/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. II – Da falta de interesse de agir em face do pagamento 

realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II - Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. 

Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, 

esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é 

comum que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu 

nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo 

que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos 

autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8212223 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10924753 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 01/05/2015, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 
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autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no 

valor de R$ 1.350,00 (hum e trezentos e cinquenta reais), totalizando o 

valor remanescente em R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros DPVAT 

ao pagamento do importe de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (01/05/2015). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019804-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019804-35.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: ROGERIO PINHEIRO DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Rogério Pinheiro de Paula em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 08/04/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/04/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV– Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 8277515 ), bem como laudo pericial (Id. 10926937 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/04/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária 

pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (08/04/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020877-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIELE SILVA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020877-42.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: GLACIELE SILVA NOGUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Glaciele Silva Nogueira em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 01/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 01/04/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV– Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 8724108 ), bem como laudo pericial (Id. 10925882 ). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01/04/2017, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do 

sinistro (01/04/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019017-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019017-06.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

ADAO GONCALVES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Adão Gonçalves de Souza em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 18/03/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 18/03/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 
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solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III– Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8190425 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10917774 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 18/03/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da perda do olho 

direito de intensa repercussão avaliada em 100% (cem por cento) 

encontrando-se de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do segmento da coluna lombar de 

intensa repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), totalizando o montante de R$ 16.875,00 (dezesseis mil oitocentos e 

setenta e cinco reais). Em concordância com o art. 8º da Lei 11.482/07, o 

valor indenizatório máximo para acidente de trânsito é de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Desta forma, o valor recebido pelo autor, 

que seria de R$ 16.875,00 (dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco 

reais), não poderá ultrapassar o limite máximo. Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro 

(18/03/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015769-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1015769-32.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: MARIA 

ELVIRA SA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Maria 

Elvira Sá em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

20/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/07/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 
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estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V– Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 7286900 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11148240 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 20/07/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e 

cinco por cento) encontrando-se de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária 

pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (20/07/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019117-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA LYSENKO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019117-92.2016.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

VALENTINA LYSENKO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Valentina Lysenko move em desfavor de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 11910593. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013126-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1013126-04.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: CLARINDO DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Clarindo da Conceição em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 29\01\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 29\01\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

6717822, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do 

Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Ausência do 
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Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a 

ausência do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que como 

todo e qualquer documento público, a certidão de ocorrência do SAMU 

goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, compete à 

parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o 

fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, 

CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 6717830 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10830619 ). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 29\01\2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de média repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior direito de intensa repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando o montante no 

valor de R$ 8.434,50 (oito mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 8.434,50 (oito mil e 

quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (29\01\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021719-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021719-22.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: DINOLEAU ASSIS DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Dinoleau Assis de Miranda em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 17\04\2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 17\04\2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 6717822, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em Id. 4658180 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 
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celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 8858568 ), bem como laudo pericial (Id. 10925668 ). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17\04\2016 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 

de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se 

de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (17\04\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010004-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO FREIRE BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010004-80.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CLAUDIANO FREIRE BEZERRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Claudiano Freire Bezerra move 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 12204710. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003274-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT MENDES PEREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003274-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROBERT MENDES PEREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Versam os autos sobre Ação De 

Cobrança De Seguro Dpvat ajuizada por Robert Mendes Pereira Gomes em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, ambos já qualificados nos 

autos. No caso, vislumbro que a parte requerente apesar de intimada para 

emendar a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, deixou 

transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 12213989 . Desta forma, 

não resta outra alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a 

parte interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o 

exposto, indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 

321, parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019074-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019074-58.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: VANESSA DE ANUNCIACAO EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Versam os autos 

sobre Ação De Cobrança De Seguro Dpvat ajuizada por Vanessa de 

Anunciação de Anunciação em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, ambos já qualificados nos autos. No caso, vislumbro 

que a parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, 

consoante certidão de Id. 12216146 . Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MIASHIRO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000065-76.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: RODRIGO MIASHIRO ARAUJO EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Versam os autos 

sobre Ação De Cobrança De Seguro Dpvat ajuizada por Rodrigo Miashuri 

Araujo em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, 

ambos já qualificados nos autos. No caso, vislumbro que a parte 

requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 12231827 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033138-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO DE JESUS CORREA 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1033138-39.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: JERONIMO DE JESUS CORREA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Versam os autos sobre Ação De 

Cobrança De Seguro Dpvat ajuizada por Jerônimo de Jesus Corrêa Junior 

em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, ambos já qualificados 

nos autos. No caso, vislumbro que a parte requerente apesar de intimada 

para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, deixou 

transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 11028317. Desta forma, não 

resta outra alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001085-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIVAL DE CAMPOS LEITE (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1001085-05.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO]. AUTOR: ODIVAL DE CAMPOS LEITE RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Odival de Campos Leite em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dvpat S.A em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 

8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

27/03/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, 

aduziu a improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto 

tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só 

não torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por 

falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre 

a avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Mérito. Conforme se infere da 

inicial, ao ser submetido a pericia na seara administrativa, restou 

constatada a invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Em 

perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em 

Id. 8327115 , foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

parcial completa da mobilidade do “membro inferior direito”, o percentual 

incidente é de 70% de 100% (setenta por cento de cem por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), ou seja, igual ao montante 

pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago pela 

seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela 

Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 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/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011536-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA FRANCO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011536-89.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: DIVINA APARECIDA FRANCO FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Divina Aparecida Franco Ferreira em face 

de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29/09/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 29/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6080311 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10507349 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 29/09/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (29/09/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010593-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LOUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010593-72.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

RICARDO LOUIZ DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Ricardo Louiz da Silva em face Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/04/2012, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/04/2012. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 109 de 586



ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5888734 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10461851 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10/04/2012 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do segmento da 

coluna lombar de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de residual repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e 

cinquenta reais) e a quantia já recebida administrativamente encontra-se 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 1.350,00 (hum 

mil trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.350,00 (hum mil 

trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(10/04/2012). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011227-68.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: JORGE 

LUIZ ALVES DAMASCENO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jorge Luiz Alves Damasceno em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 19/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 19/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6049591 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10484511 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 19/01/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do omrbo 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (19/01/2017). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1005110-61.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

MAILSON SAMOEL SILVEIRA MACHADO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Mailson Samoel Silveira 

Machado em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

26/11/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/11/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Carência 

de Ação – Ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

ação. No que tange à preliminar arguida referente a ausência documentos 

indispensáveis acostado nos autos, temos que os documentos 

necessários foram apresentado nos autos. Destarte, não é obrigatória a 

apresentação do prontuário médico apresentado pela autora, uma vez que 

a laudo pericial feito em juízo substitui a comprovação de invalidez de tais 

documentos. Desta forma, afasto a preliminar supra. III – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 4929536 ), bem como laudo pericial (Id. 10196167 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 26/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), invalidez 

permanente parcial incompleta do quadril esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

totalizando o montante no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta 

e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE 

da data do sinistro (26/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010770-36.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: ODILON 

EGINO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Odilon Egino da Silva em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 16/10/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 16/10/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 
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salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5906504 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10499336 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 16/10/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 3.375,00 (três mil trezentos setenta e cinco reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do 

sinistro (16/10/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010273-22.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

EXCLUSÃO - RECEITAS PROVENIENTES DE EXPORTAÇÃO]. AUTOR: 

EDENILSON JOSE DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Edenilson José de Oliveira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dvpat S.A em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 12.488,00 

(doze mil quatrocentos e oitenta e oito reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/09/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares. No mérito, aduziu a 

improcedência do pedido por pagamento já realizado nas vias 

administrativas. Por decisão prolatada, foi determinada a realização de 

perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e decido. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre 

os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de perícia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. II - Mérito. Conforme se infere da 

inicial, ao ser submetido a pericia na seara administrativa, restou 

constatada a invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Em 

perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em 

Id. 8327115 , foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo do pé esquerdo. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

parcial completa da mobilidade do “5º dedo do pé esquerdo”, o percentual 

incidente é de 10% de 100% (dez por cento de cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 (hum mil 

e trezentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 1.012,50 (hum 

mil e doze reais e cinquenta reais), ou seja, igual ao montante pago pela 

seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago pela seguradora está 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 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/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032561-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1032561-61.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação De Cobrança De 

Seguro Dpvat ajuizada por Rogério Ferreira de Arruda em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, ambos já qualificados nos autos. No caso, 

vislumbro que a parte requerente apesar de intimada para emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in 

albis, consoante certidão de Id. 11040482. Desta forma, não resta outra 

alternativa que não extinguir o feito, em face de não ter a parte 

interessada promovido o regular andamento do feito. Ante o exposto, 

indefiro o recebimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, 

parágrafo único, do CPC, e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, determinando o imediato cancelamento 

de sua distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Sem custas e 

honorários. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004856-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1004856-88.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: ADAO 

DA SILVA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Adão da Silva Costa em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 27/07/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/07/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. II – DA DIVERGENCIA DA 

DOCUMENTAÇÃO No que tange à preliminar arguida referente a diferença 

da data do fato ocorrido em 27/07/2016 com a do laudo médico em 

26/07/2016, a diferença de um dia não traz prejuízo algum para o 

esclarecimento dos fatos. Desta forma, afasto a preliminar supra. II- 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. III – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4908580 ), bem como laudo pericial (Id. 9595035 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 27/07/2016, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (27/07/2016). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011634-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIDIO LEMES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011634-74.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

ARCIDIO LEMES DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Arcidio Lemes de Paula em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 24/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6087487 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10490732 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 24/01/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (24/01/2017). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010837-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES DIAS DE CARVALHO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010837-98.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: MIRTES 

DIAS DE CARVALHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Mirtes Dias de Carvalho em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 12/07/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 12/07/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 
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todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5910466 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10473789 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 12/07/2015, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo 

de leve repercussão avaliada em 75% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (12/07/2015). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015681-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELME DA COSTA 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1015681-91.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: JOELME DA COSTA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação De Cobrança De Seguro Dpvat 

ajuizada por Joelme da Costa Silva em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, ambos já qualificados nos autos. No caso, vislumbro que 

a parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 11082614 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011695-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011695-32.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. 

AUTOR: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Carlos Alberto Ferreira da 

Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

19/10/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/10/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6092088 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10490959 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 
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Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 19/10/2015, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo 

índice do INPC/IBGE da data do sinistro (16/11/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013762-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUCILENE DA SILVA CHAGAS OAB - 925.809.801-30 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1013762-04.2016.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: ENZO AUGUSTO CHAGAS DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Enzo Augusto 

Chagas de Oliveira em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

23/05/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/05/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 1689479 ), bem como laudo 

pericial (Id. 4514845 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 23/05/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de leve repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE 

da data do sinistro (23/05/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002741-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA PEREIRA ELECIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1002741-94.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, 

ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: ILMA PEREIRA 

ELECIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Ilma Pereira Elecio da Silva em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 29/09/2014 ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e horário 

agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/01/2016 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - 

Mérito No caso em exame, no que tange à percepção dos valores 

atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não 

comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro 

noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, 

a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Note-se que foi agendada data e horário para realização da perícia, que 

somente não se realizou em face da ausência da parte autora. Assim, 

considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal 

entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica 

a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório 

previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a relação entre o 

acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na 

inicial se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

indenizatória, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 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/2015. Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001386-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RINDER PINTO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1001386-49.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: RINDER 

PINTO LEAL REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Rinder Pinto Leal em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 10/03/2014 ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo que 

a parte autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando 

a sua efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 24/01/2016 Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo 

Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Mérito No caso em exame, no que tange à 

percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que 

a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em 

razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não 

se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Note-se que foi agendada data e horário para realização 

da perícia, que somente não se realizou em face da ausência da parte 

autora. Assim, considerando que não restou demonstrados nos autos o 

nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, 

não se verifica a condição para ser paga a indenização decorrente do 

seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a 
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relação entre o acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido 

formulado na inicial se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 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/2015. Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002389-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1002389-39.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

NATALINO RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Natalino Rodrigues de Souza em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 02/04/2016 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo que a parte 

autora não compareceu na data e horário agendado, prejudicando a sua 

efetivação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/01/2016 Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V - Da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a CNH do requerente que também 

contém os demais documentos RG E CPF, por tais motivos, afasto a 

preliminar ventilada. VI - Mérito No caso em exame, no que tange à 

percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que 

a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em 

razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não 

se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Note-se que foi agendada data e horário para realização 

da perícia, que somente não se realizou em face da ausência da parte 

autora. Assim, considerando que não restou demonstrados nos autos o 

nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, 

não se verifica a condição para ser paga a indenização decorrente do 

seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a 

relação entre o acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido 

formulado na inicial se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 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/2015. Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004917-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINNE PEREIRA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1004917-46.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

KARINNE PEREIRA DE MELLO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Karinne Pereira de Mello em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 02/10/2016 ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data 

e horário agendado, prejudicando a sua efetivação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 
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requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/01/2016 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir em face do pagamento 

realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido realizado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III - Da ausência de documentos essenciais à 

regulação do sinistro Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Contudo, foi apresentada a CNH do requerente que também 

contém os demais documentos RG E CPF, por tais motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV - Mérito No caso em exame, no que tange à 

percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que 

a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em 

razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não 

se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Note-se que foi agendada data e horário para realização 

da perícia, que somente não se realizou em face da ausência da parte 

autora. Assim, considerando que não restou demonstrados nos autos o 

nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, 

não se verifica a condição para ser paga a indenização decorrente do 

seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, não restando demonstrado a 

relação entre o acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido 

formulado na inicial se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 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/2015. Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016901-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEBASTIAO DA CRUZ (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1016901-27.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: PAULO SEBASTIAO DA CRUZ RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Paulo 

Sebastião da Cruz em face Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete e quatrocentos e 

quarenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 23/01/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Carência de Ação – Ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação. No que tange à preliminar arguida 

referente a ausência documentos indispensáveis acostado nos autos, 

temos que os documentos necessários foram apresentado nos autos. 

Destarte, não é obrigatória a apresentação do prontuário médico 

apresentado pela autora, uma vez que a laudo pericial feito em juízo 

substitui a comprovação de invalidez de tais documentos. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 

merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava 

(art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, 

a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 7918151 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11167756 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 23/01/2017 o montante a ser pago a título de indenização por 
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seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (23/01/2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017098-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1017098-79.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Manoel Ribeiro de Magalhães 

em face Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

12/12/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/12/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe tocava 

(art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente 

a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, 

a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 7967166 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11163841 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 12/12/2016 o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 
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Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (12/12/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034219-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIM ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - 019.553.461-19 (PROCURADOR)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1034219-23.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: KELVIM 

ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA PROCURADOR: ALEXANDRE KENDY 

KAWASAKI REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação De Cobrança De Seguro Dpvat ajuizada por 

Kelvim Alexandre Silva de Oliveira em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, ambos já qualificados nos autos. No caso, vislumbro que 

a parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 11506844 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034610-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARIDES ORIBES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1034610-75.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

FARIDES ORIBES DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação De Cobrança De Seguro Dpvat 

ajuizada por Farides Oribes Dias em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, ambos já qualificados nos autos. No caso, vislumbro que a parte 

requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 11506941 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025589-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1025589-75.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: LEONILDO GONCALVES DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Leonildo Gonçalves da Silva 

em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

02/03/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/03/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III– Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9507816 ), bem como laudo pericial (Id. 10913964 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 
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Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02/03/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (02/03/20167). Condeno ainda o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022164-40.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: 

BERNARDINA ROSA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Bernardiha Rosa da Silva em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 10/01/2003, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/01/2003. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III– Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 9054142 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10917802 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10/01/2003, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio 

facial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), 

totalizando o montante de R$ 6.075,00 (seis mil e sessenta e cinco reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 6.075,00 (seis mil e sessenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro 

(10/01/2003). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1013918-55.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: RONALDO DE PROENCA SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ronaldo de Proença Souza 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a 25/01/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 25/01/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

4658180 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

4658180, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. VI – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 6796572 ), bem como laudo pericial (Id. 10826103 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 25/01/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(25/01/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023238-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIBELE ROSSANA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1023238-66.2016.8.11.0041, : 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, INADIMPLEMENTO, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]. 

EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA EXECUTADO: 

CIBELE ROSSANA DE JESUS Cuida-se de requerimento de desistência da 

ação formulado no Id 11464661. A desistência, consoante conhecimento 
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comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas processuais 

remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte requerente. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021360-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021360-72.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

ROBSON VIEIRA DA CONCEICAO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Robson Vieira da Conceição em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 15/05/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 15/05/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II– Mérito. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 8795083 ), bem como laudo pericial (Id. 10921358 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/05/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento 

do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (15/05/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011154-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO MARTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011154-96.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

EFIGENIO MARTINE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Efigênio Martine em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 11/12/2014, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/12/2014. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 
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presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa. 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. IV – Da Irregularidade de Representação No que tange 

à preliminar arguida referente a irregularidade de representação, a 

procuração ad judicia do autor foi juntada no Id. 6041717. Por esse motivo, 

afasto a preliminar ventilada. V– Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6041738 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10916634 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 11/12/2014, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no 

valor de R$ 1.687,50 ( hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 3.037,50 

(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do 

sinistro (11/12/2014). Condeno ainda o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021108-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO BEM CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021108-69.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: BRUNO DO BEM CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Bruno do Bem Campos em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 17/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 17/04/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III– Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 8756144 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10916223 ). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 17/04/2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 
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de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% 

(setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (17/04/2017). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010219-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010219-56.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: IRACI TORRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Iraci Torres em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/05/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 16/05/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5854196 ), bem como laudo pericial (Id. 10848662 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 16/05/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária 

pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (16/05/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010252-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI COSMI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010252-46.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: SIDNEI COSMI DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Sidnei Cosmi da Silva em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 17/10/2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 17/10/2016. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5857918 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10859033 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 16/05/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (17/10/2016). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011653-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO CARLO DE SIQUEIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011653-80.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: ENZO 

CARLO DE SIQUEIRA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Enzo Carlo de Siqueira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dvpat S.A em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/03/2015, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por 

pagamento já realizado nas vias administrativas. Por decisão prolatada, foi 

determinada a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. 

Fundamento e decido. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 
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ventilada. Passo a análise do mérito. II - Mérito. Conforme se infere da 

inicial, ao ser submetido a pericia na seara administrativa, restou 

constatada a invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Em 

perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em 

Id. 10518741 , foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

parcial completa da mobilidade do “membro inferior direito”, o percentual 

incidente é de 70% de 100% (setenta por cento de cem por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil e quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), ou seja, igual ao montante 

pago pela seguradora. Nesse passo, tem-se que o valor pago pela 

seguradora está de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela 

Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. 

Portanto, correto o valor pago e restando cumprida integralmente a 

obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 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/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010272-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JANETI CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010272-37.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: FABIANA JANETI CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Fabiana Janeti Campos em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/01/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 5859430 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10460283 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 22/01/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (22/01/2017). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010672-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA IVONE BARBOSA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010672-51.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]. AUTOR: ANGELA 

IVONE BARBOSA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Ângela Ivone Barbosa Oliveira em face de Porto Seguro Cia 

De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 02/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

autor. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 02/04/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II- 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 5896105 ), bem como laudo pericial (Id. 10471128 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02/04/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 2º dedo do 

pé esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo 

índice do INPC/IBGE da data do sinistro (02/04/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011023-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTHON HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011023-24.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

WELLINGTHON HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Wellingthon Henrique Queiroz de Oliveira em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/07/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 10/07/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 
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desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 4658180 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

6957503, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6027607 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10467661 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10/07/2015, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), invalidez permanente parcial incompleta do 

pé direito de média repercussão avaliada em 50% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais), totalizando o montante no valor de R$ 7.256,25 (sete mil e 

duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ao 

pagamento do importe de R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(10/07/2015). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019340-11.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: MAYCON DOUGLAS DA SILVA COSTA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Maycon Douglas da 

Silva Costa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

14/06/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 14/06/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 
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necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 4658180, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8223739 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10918867 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 14/06/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), totalizando o montante no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(16/04/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022502-14.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: ELIENE LEITE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Eliane Leite da Silva em face Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 10.462,50 (dez mil 

e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

01/10/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 01/10/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. Em que 

pese o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato 

por si só não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum 

que a pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, 

mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não 

havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos 

referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o 

autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. III – Da falta de interesse de agir em face do 

pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9093544 ), bem como laudo pericial (Id. 10912455 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 
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grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/02/2015 o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

craniofacial de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 6.750,00 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e 

cinquenta centavos), e a quantia já recebida administrativamente 

encontra-se no valor de R$ 3.037,50 ( três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 8.606,25 

(oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 8.606,25 (oito mil e seiscentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (08/02/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1000419-04.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: CESAR 

AUGUSTO NASCIMENTO MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Cesar Augusto Nascimento Moraes em face de Porto Seguro 

Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 26/11/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 26/11/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 4575779 ), bem como laudo pericial (Id. 9200576 ). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 26/11/2016, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 
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cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (26/11/2016). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008075-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT0015714A (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1008075-12.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO 

ADUANEIRO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: 

FABIO BRITO TAPEOCY DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Fábio Brito Tapeocy dos Santos em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

18/11/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/11/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. III – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 5545233 ), bem como laudo pericial (Id. 10158056 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 18/11/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 

1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais), invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito de leve repercussão avaliada em 25% 

(vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), totalizando o 

montante no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ao 

pagamento do importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da 

data do sinistro (16/11/2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011632-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAM MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1011632-07.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

JONATAM MARIANO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Jonatam Mariano da Silva em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 28/01/2017, ocasionando invalidez 
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permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 28/01/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6087423 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10512481 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 28/01/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (28/01/2017). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004254-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO RODRIGUES REZENDE (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1004254-97.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/[SEGURO]. AUTOR: AROLDO 

RODRIGUES REZENDE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Aroldo Rodrigues Rezende em face Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 23/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 23/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II - 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 4872300 ), bem como laudo pericial (Id. 9221703 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 
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Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 23/09/2016 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (23/09/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019226-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF MATEUS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019226-72.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: ALEF 

MATEUS DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Alef 

Mateus da Silva em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

03/09/2015, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/09/2015. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 8210249 ), bem como laudo pericial (Id. 10912554 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03/09/2015, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária 

pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (03/09/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018178-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE DEUS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1018178-78.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: JOSE HUMBERTO DE DEUS RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por José Humberto de Deus em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/01/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/01/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8101132 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10926416 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 07/01/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura craniofacial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por 

cento) encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e trezentos e 

cinquenta reais), totalizando o montante no valor de R$ 3.881,25 (três mil e 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e 

cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (07/01/2017). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021275-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021275-86.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ivanilda Gabriel Lopes de Oliveira em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/04/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/04/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 
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recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 8779885 ), bem como laudo pericial (Id. 10914492 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09/04/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo 

índice do INPC/IBGE da data do sinistro (09/04/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020595-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CLAYTON DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020595-04.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

RENATO CLAYTON DE ABREU RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Renato Clayton de Abreu em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 25/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o 

requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 25/05/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Principio da causalidade e a sucumbência 

autoral Com relação a sucumbência, atribui a parte vencida em um 

processo judicial o pagamento de todos os gastos decorrentes da 

atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito a preliminar 

mencionada. IV – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro 

Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

8690139 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. V – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 8690139 ), bem como laudo pericial (Id. 10914895 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 
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Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09/04/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da punho direito 

de média repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro 

(25/05/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032294-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BERNARDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1032294-89.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: MARIA JOSE BERNARDA DE SOUZA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Maria José Bernarda de 

Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 30/07/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/07/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 10334777 ), bem como laudo pericial (Id. 11505398 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 30/07/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da membro inferior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da 
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data do sinistro (30/07/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024941-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA SALES DA ROCHA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1024941-95.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: POLIANA SALES DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Poliana Sales da Rocha em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze e 

quinhentos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 01/07/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/07/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 9421194 ), bem como laudo pericial (Id. 10915972 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 01/07/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo do 

pé esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.012,50 (hum mil e doze 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária 

pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (01/07/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028820-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DELGADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1028820-13.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

ROBSON LUIZ ALVES REQUERIDO: JOSE PEDRO DELGADO Trata-se de 

Ação Indenizatória de Danos Morais ajuizada por Robson Luiz Alves em 

face de José Pedro Delgado. No caso, vislumbro que a parte requerente 

apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante certidão de Id. 

11620840 . Desta forma, não resta outra alternativa que não extinguir o 

feito, em face de não ter a parte interessada promovido o regular 

andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da petição 

inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 

321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014029-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO (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):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1014029-39.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: HERLYSSON DAVID MARQUES NASCIMENTO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Herlysson David Marques 

Nascimento em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

09/03/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 09/03/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

6810461 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

6810461, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 6810464 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10864827 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 09/03/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo do 

pé esquerdo de intensa repercussão avaliada em 100% (cem por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta reais). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (09/03/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024139-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1024139-97.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: ROSANA APARECIDA DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Rosana 

Aparecida da Silva em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

25/05/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 
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analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 25/05/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão do ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 9300284 ), bem como laudo pericial (Id. 11483641 ). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 25/05/2017, 

o montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (25/05/2017). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020512-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO SANTOS RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020512-85.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

EDESIO SANTOS RAMOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Edesio Santos Ramos em face de Porto Seguro Cia De 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 25/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 25/04/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 
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acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim do ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 8679358 ), bem como laudo pericial (Id. 10925783 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 25/04/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro 

(25/04/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012370-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER NASCIMENTO DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1012370-92.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: VAGNER 

NASCIMENTO DE MIRANDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Vagner Nascimento de Miranda em face de Porto Seguro Cia 

De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/07/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 05/07/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim do ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 6646397 ), bem como laudo pericial (Id. 10808149 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 05/07/2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 142 de 586



(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária 

pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (05/07/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024773-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DIAS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1024773-93.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: KELVIN DIAS 

NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Kelvin Dias Nascimento em face Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 6.412,50 (seis mil e quatrocentos e doze reais 

e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 20/11/2015, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 20/11/2015. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. III - 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 9393056 ), bem como laudo pericial (Id. 11477801 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 20/11/2015 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais), invalidez permanente parcial incompleta do punho direito de 

média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura craniofacial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por 

cento) encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos e cinquenta 

reais) e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

totalizando o valor remanescente em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (20/11/2015). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020503-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO IRIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020503-26.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

CELIO IRIS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
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GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Célio Iris de Oliveira em face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 30/04/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/04/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Carência de Ação – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de 

atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim do 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8678235 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10916394 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 30/04/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo 

de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (30/04/2017). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1019261-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONI MICHAEL AMARO SILVA (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019261-32.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: JHONI MICHAEL AMARO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Jhoni Michael Amaro Silva em face de 

Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 10/05/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 
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desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim do 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8213413 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10923674 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10/05/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 5º dedo da 

mão direita de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 1.012,50 (hum mil e doze reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (10/05/2017). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022397-37.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: SILVANO BATISTA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Silvano Batista de Souza em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 27/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 27/05/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim do 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 9081221 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10923823 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 27/05/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita 
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de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e monetária pelo índice do 

INPC/IBGE da data do sinistro (27/05/2017). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1018807-86.2016.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

MARCIO SOARES DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Márcio Soares de Freitas em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2016, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 10/09/2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 3301988 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

3301988, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 3301988 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10717847 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 10/09/2016, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da lesão 

neurológica de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

sete reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 146 de 586



do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (10/09/2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1016002-29.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: LAURO CESAR DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Lauro César da Silva em 

face de Porto Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

15/02/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/02/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim do ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 7307172 ), bem como laudo pericial (Id. 11139202 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/02/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Cia De Seguros Gerais ao pagamento do importe 

de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro 

(15/02/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1023496-42.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: LUCAS SCHEFFER MACEDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Lucas Scheffer Macedo em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 24/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 
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vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 24/05/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de perícia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim do ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9195058 ), bem como laudo pericial (Id. 10923189 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 24/05/2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 

(hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), totalizando o 

montante no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e monetária 

pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (24/05/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020077-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020077-14.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

GUILHERME CARDOSO JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Guilherme Cardoso Junior em face Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 10.462,50 (dez mil 

e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

08/05/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/05/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora 

Líder no polo Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora 

que opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II - Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a 

requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento 

demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não 
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merece prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de 

lesão através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 8320738 ), bem como laudo pericial (Id. 10921698 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 08/05/2016 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta da membro inferior direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), invalidez permanente parcial incompleta da membro inferior 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais) e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de 

R$ 3.037,50 ( três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

totalizando o valor remanescente em R$ 9.787,50 (nove mil e setecentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 9.787,50 (nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (08/05/2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018908-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ORTIZ CORREA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1018908-89.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: ALICE ORTIZ CORREA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Alice Ortiz Correa em face de Porto 

Seguro Cia De Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 15/04/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. Por 

tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. II – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim do 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8179320 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10916118 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 15/04/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 
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os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

monetária pelo índice do INPC/IBGE da data do sinistro (15/04/2017). 

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016015-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARGO LAURO DA COSTA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1016015-28.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: CAMARGO LAURO DA COSTA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Camargo Lauro da Costa em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

22/02/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 22/02/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais – Devolução – Pendência 

Documental Compulsando os autos verifico que o autor colacionou em Id. 

7308493 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 7308480), bem como laudo pericial (Id. 11144023 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 22/02/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (22/02/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022686-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXNEY RODOLFO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022686-67.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: MAXNEY RODOLFO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Maxney Rodolfo Da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 11\03\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 11\03\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

9109886, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Principio da 

causalidade e a sucumbência autoral Com relação a sucumbência, atribui 

a parte vencida em um processo judicial o pagamento de todos os gastos 

decorrentes da atividade processual como elenca o artigo 85 CPC, rejeito 

a preliminar mencionada. IV - Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, 

sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta 

Comarca, em consonância com o artigo 100, V, parágrafo único do CPC. 

Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. V – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9109893 ), bem como laudo pericial (Id. 10920687 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 11\03\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(11\03\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022394-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DOS SANTOS VIEIRA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022394-82.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: NEIDE DOS SANTOS VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Neide dos Santos Vieira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 13\04\2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 13\04\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 
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todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

9109886, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito. Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9080929 ), bem como laudo pericial (Id. 10920413 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 13\04\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de intensa repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se de R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(13\04\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013273-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1013273-30.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: JONAS PINHO DE LARA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jonas 

Pinho de Lara em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 08/03/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 08/03/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 7973720, não restando 

o que se discutir na ausência do interesse de agir. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 6739063 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10926336 ). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 08/03/2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de média repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ao 

pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(08/03/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 
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arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021855-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE MELO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021855-19.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: AGNALDO DE MELO ALVES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Agnaldo de Melo Alves em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 15/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 15/04/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia 

de Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 9015690 a cópia do 

requerimento administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regularização do sinistro não 

impede a resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa 

restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 9015705 ), bem como laudo pericial (Id. 10917119 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 15/04/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (15/04/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018809-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1018809-22.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: GEOVANIO DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Geovanio dos Santos Silva 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16/04/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 
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apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 16/04/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 8169654 ), bem como laudo pericial (Id. 10921277 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 16/04/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (16/04/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022705-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO CARVALHO 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022705-10.2016.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. REQUERENTE: ALDERICO 

CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Alderico Carvalho da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento na importância de R$ 8.775,00 (oito mil e 

setecentos e setenta e cinco reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/04/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por 

pagamento já realizado nas vias administrativas. Por decisão prolatada, foi 

determinada a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. 

Fundamento e decido. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - 

Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II - Comprovante de Residência 

em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou 

irregular, porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de 

endereço em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum 

familiar, de modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o 

documento jungido aos autos referente ao domicílio do requerente goza de 

veracidade. Ainda, sendo o autor domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser 

intentada nesta Comarca, em consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por 

esses motivos, afasto a preliminar ventilada. III – Da falta de interesse de 

agir em face do pagamento realizado na seara administrativa. Conquanto 

tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só 

não torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por 

falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre 

a avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. IV - Mérito. Conforme se infere 

da inicial, ao ser submetido a pericia na seara administrativa, restou 

constatada a invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Em 

perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em 

Id. 10717414 , foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

parcial completa da mobilidade do “membro superior esquerdo”, o 

percentual incidente é de 70% de 100% (setenta por cento de cem por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e 
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quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 35% 

(trinta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais), ou seja, igual ao montante pago pela seguradora. Nesse 

passo, tem-se que o valor pago pela seguradora está de acordo com a Lei 

nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Portanto, correto o valor pago e restando cumprida 

integralmente a obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil. 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/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020093-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020093-65.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, SEGURO]. AUTOR: CICERO DA SILVA COSTA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Cícero 

da Silva Costa em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 06/02/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 06/02/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da falta de interesse de 

agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em 

face de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. II – Mérito. Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 8322948 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10914690 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 

pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando 

procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a concessão de 

indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal 

entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior 

Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro 

ocorreu em 06/02/2017, o montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por 

cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (06/02/2017). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003137-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL LOPES DE 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1003137-71.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: MIZAEL LOPES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Mizael Lopes de Oliveira em 

desfavor de Porto Seguro de Companhia de Seguros Gerais. No caso, 

vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos autos. Assim, 

diante do termo de acordo apresentado em Id. 11669207 , outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado. Expeça-se o alvará na 

conta indicada no Id. 11669207. HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes e, diante do cumprimento integral dos seus 

termos, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, do Código de Processo Civil de 2015. Honorários advocatícios são 

abrangidos no acordo. E, sem condenação em custas remanescente em 

face da previsão do §3º, do art. 90 do CPC/2015. Ante a desistência do 

prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010185-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1010185-81.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: MARIA APARECIDA DA CRUZ RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação De 

Cobrança De Benefício Do Seguro Obrigatório-Dpvat ajuizada por Maria 

Aparecida da Cruz em desfavor de Porto Seguro de Companhia de 

Seguros Gerais. No caso, vislumbro que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

em Id. 11669044 , outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado. Expeça-se o alvará na conta indicada no Id. 11669044. 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015. Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem 

condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 

90 do CPC/2015. Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito 

com as devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000296-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1000296-06.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: CLAUDIA MARIA SOARES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Claúdia Maria Soares move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11626608 Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014239-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN EDUARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1014239-27.2016.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: WILLIAN EDUARDO DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Willian Eduardo da Silva move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11623878. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001979-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANILDO OLARIO COELHO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1001979-78.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: ADEVANILDO OLARIO COELHO DUARTE 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Adevanildo 

Olario Coelho Duarte move em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11603461. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009225-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VADAIR ANDRE GIL (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1009225-28.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO]. AUTOR: VADAIR ANDRE GIL RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Vadair André Gil move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 11579978. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020599-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN WELINGTON MARQUES DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020599-41.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

WILLIAN WELINGTON MARQUES DE PINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Willian Welinoton Marques de Pinho em 

face Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 14/05/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/05/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo 

Passivo Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 8690817 ), bem como laudo pericial (Id. 10926894 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14/05/2017 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 1.687,50 (hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (14/05/2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1016762-75.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Roberto Carvalho dos Santos em face Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 26/03/2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Inclusão da Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 
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não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 7645721 ), bem como laudo pericial (Id. 10922716 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 26/03/2017 o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial de leve 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se 

de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (26/03/2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA AUTOR: DENNER FERREIRA BORGES DE LIMA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Denner Ferreira Borges de 

Lima em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

02\03\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 02\03\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 9397538, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 9397538 ), bem como laudo pericial (Id. 10921124 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 
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trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 02\03\2017 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (02\03\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1017876-49.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. AUTOR: MARCOS ANTONIO BASTOS RIBEIRO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Marcos Antônio Bastos 

Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

17\03\2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por 

decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 17\03\2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 8057122, não restando o que se discutir na ausência do 

interesse de agir. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Carência de Ação – Ausência do Boletim de Ocorrência No que tange à 

preliminar arguida referente a ausência do Boletim de Ocorrência acostado 

nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, a certidão 

de ocorrência do SAMU goza de presunção de veracidade e legitimidade. 

Destarte, compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante 

prova cabal, e não o fazendo, não se desincumbiu com o ônus que lhe 

tocava (art. 373, II, CPC). A ficha de atendimento médico, que relata ter 

sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento 

suficiente a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do 

Boletim de Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. V – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 8057130 ), bem como laudo pericial (Id. 11169888 ). 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro 

que, com o trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora 

Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 

5368/MT, restou pacificada a concessão de indenização de seguro 

DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna 

com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 17\03\2017 o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 
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os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (17\03\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019562-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DIVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1019562-76.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: ELIAS 

DIVINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Elias Divino da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 23\12\2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Por decisão prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando o autor. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 23\12\2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer 

seguradora que opere no sistema de consórcio responsável pelas 

indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é 

parte legítima para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que 

pertençam a entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual deve responder por tais indenizações e permanecer no polo 

passivo da presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio 

necessário, e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a 

preliminar invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. IV - Comprovante de 

Residência em Nome de Terceiro. Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Ainda, sendo o autor 

domiciliado em Cuiabá, a ação pode ser intentada nesta Comarca, em 

consonância com o artigo 53, V, do CPC. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. V – Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 8250354 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10912095 ). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, considerando que o 

sinistro ocorreu em 23\12\2016, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em 

afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de média repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 1.687,50 (hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (23\12\2016). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021777-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON BORGES JAYMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1021777-25.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: LENNON BORGES JAYMES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Lennon Borges Jaymes em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11\05\2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando o autor. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 11\05\2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da 

ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de perícia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

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. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 9007703), bem como laudo pericial (Id. 10918895). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 11\05\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75% (setenta e 

cinco por cento) encontrando-se de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), invalidez permanente parcial incompleta 

do membro superior esquerdo de média repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais), totalizando o montante no valor de R$ 

9.787,50 (nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

ao pagamento do importe de R$ 9.787,50 (nove mil e setecentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(11\05\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014660-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SIRQUEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1014660-80.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: 

RENATO SIRQUEIRA DE SOUSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Renato Sirqueira de Sousa em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09\01\2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 09\01\2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 
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recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 6868296 ), bem como laudo pericial (Id. 10866006 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 09\01\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho direito 

de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (m mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 1.687,50 (m mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando o montante no valor de R$ 3.375,00 (três 

mil e trezentos e setenta e sete reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e sete reais), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a 

partir da data do sinistro (09\01\2017). Condeno ainda o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020836-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1020836-75.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

AUTOR: FABIO LUCIO PAES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Fábio Lucio Paes de Barros em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20\03\2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo as preliminares que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Por decisão 

prolatada, foi determinada a realização de perícia, sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 20\03\2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora. Cumpre salientar, preambularmente, que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a 

entidades líderes, todas elas continuam sendo responsáveis pelo 

recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento 

do seguro. A ré não nega que seja integrante do grupo de seguradoras 

que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

deve responder por tais indenizações e permanecer no polo passivo da 

presente demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, 

e tendo o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar 

invocada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (Id. 8719777 ), bem como laudo pericial (Id. 10914928 ). Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o 

trânsito em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel 

Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, 

restou pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT 

proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a 

Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, 

que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 20\03\2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico foi conclusivo em afirmar que a parte 

autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho 
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esquerdo de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se de R$ 843,50 (oitocentos e quarenta e três reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ 843,50 (oitocentos e 

quarenta e três reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(20\03\2017). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018285-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIONE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1018285-25.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO]. AUTOR: ORIONE 

RODRIGUES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada Por Orione 

Rodrigues em face de Bradesco Auto\RE Companhia de Seguros, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$11.137,50 (onze mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 03\12\2016, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada a realização 

de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro 20\03\2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre salientar, 

preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é desnecessária, haja 

vista que qualquer seguradora que opere no sistema de consórcio 

responsável pelas indenizações decorrentes de danos causados por 

acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a indenização do Seguro 

DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, todas elas continuam 

sendo responsáveis pelo recebimento das solicitações de indenização e 

pelo respectivo pagamento do seguro. A ré não nega que seja integrante 

do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual deve responder por tais indenizações e 

permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, não sendo o 

caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por acionar 

somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II - Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre 

os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de perícia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. III – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 8112256 ), bem como laudo pericial (Id. 10919212 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 03\12\2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de 

R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Bradesco Auto\RE Companhia de Seguros ao pagamento do 

importe de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (03\12-2016). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025437-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS DA SILVA SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1025437-27.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[SEGURO, SEGURO]. AUTOR: 

JOAO MARCOS DA SILVA SAMPAIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada Por João Marcos da Silva Sampaio em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (três mil 

e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 14\05\2017, ocasionando invalidez 
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permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Por decisão prolatada, foi determinada 

a realização de perícia, sendo apresentado laudo pericial, manifestando as 

partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro 14\05\2017. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da seguradora. Cumpre 

salientar, preambularmente, que a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da demanda é 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito é parte legítima para saldar a 

indenização do Seguro DPVAT. Ainda que pertençam a entidades líderes, 

todas elas continuam sendo responsáveis pelo recebimento das 

solicitações de indenização e pelo respectivo pagamento do seguro. A ré 

não nega que seja integrante do grupo de seguradoras que recebe os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual deve responder 

por tais indenizações e permanecer no polo passivo da presente 

demanda. Assim, não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo 

o autor optado por acionar somente a ré, rejeito a preliminar invocada. II – 

Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta 

de interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, 

o que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 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. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo a análise do mérito. IV – Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(Id. 9486986 ), bem como laudo pericial (Id. 10926036 ). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, com o trânsito 

em julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti 

em 08/10/2012 julgando procedente a reclamação nº 5368/MT, restou 

pacificada a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao 

grau de invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 

editada pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera 

“indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 

Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 14\05\2017, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Denota-se que o laudo 

médico foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica de leve repercussão 

avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14\05\2017). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003784-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGUINHA MARQUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1003784-66.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[SEGURO, SEGURO]. 

EXEQUENTE: OLGUINHA MARQUES DA COSTA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Olguinha Marques da Costa move 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 12144491 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007708-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE SOUZA CERUTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1007708-85.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

EXEQUENTE: LETICIA DE SOUZA CERUTTI EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que LETICIA DE SOUZA CERUTTI move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 12240650 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024087-38.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1024087-38.2016.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE PAULA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que José Carlos de Paulo move em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se 

alvará na conta indicada em Id. 12276109 . Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015189-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERMITON DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1015189-36.2016.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[SEGURO, SEGURO]. 

EXEQUENTE: WERMITON DA SILVA FERREIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Wermiton da Silva Ferreira move 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 12027782 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022489-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO PADILHA MORAIS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1022489-49.2016.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[SEGURO]. EXEQUENTE: 

ADELINO PADILHA MORAIS FILHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Adelino Padilha Morais Filho move em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada 

em Id. 12336819 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006822-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE ALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1006822-86.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. EXEQUENTE: LEONE ALVES DA CRUZ EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Leone Alves da Cruz move em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 12348888 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023492-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1023492-39.2016.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[SEGURO]. EXEQUENTE: 

RAFAEL PEREIRA MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Rafael Pereira Moraes move em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

12350536 . Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009514-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON VOICHECOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1009514-58.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[SEGURO]. EXEQUENTE: 

DILSON VOICHECOSKI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Dilson Voichecoski move em desfavor de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 12352000 . Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001028-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 1001028-84.2017.8.11.0041, : 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

EXEQUENTE: JUNIOR CEZAR DE ALMEIDA GAMA EXECUTADO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Junior Cezar 

de Almeida Gama move em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DVAT. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do 

crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 12360039. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024727-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLLAS AUGUSTO FARIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024727-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. NICOLLAS 

AUGUSTO FARIAS SANTOS ajuizou ação de reparação por danos morais, 

materiais e lucros cessantes em desfavor de MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME XV 

INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA . 

A inicial foi instruída com diversos documentos, sendo recebida sob o ID 

10354986. O réu não foi citado. O autor requereu a desistência do feito. 

(ID 10445628) Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se 

ação de reparação por danos morais, materiais e lucros cessantes 

proposta por NICOLLAS AUGUSTO FARIAS SANTOS em desfavor MRV 

PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME XV 

INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA . 

O autor desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do 

mérito. O réu sequer foi citado. Desta forma desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do NCPC, homologo a desistência 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. 

Custas pelo autor. Deixo de condená-lo nos honorários sucumbenciais, eis 

que o réu sequer foi citado. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 5 de dezembro de 2017 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021177-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA PRADO CAZONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MAFIOLETI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021177-04.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização danos materiais e morais c/c da tutela provisória de 

urgência antecipada proposta por ROBERTA PRADO CAZONATTO contra 

RODRIGO MAFIOLETI , ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

9480256). O Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do AI 

1009513-02.2017.8.11.0000, não conheceu o recurso interposto pela 

autora. Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial. 

(ID 10642770) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. A autora deixou de recolher as custas judiciais. Diante da 

ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, 

eis que a presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 5 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028042-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1028042-43.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por RICARDO 

SANTOS DA SILVA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

07 de dezembro de 2017 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023888-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023888-16.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança de remanescente de seguro obrigatório proposta por 

LUCIANE CRISTINA SILVA PEREIRA contra PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS , ambos qualificados na inicial. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi 

indeferido (ID 9494790). Intimada para recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao 

chamado judicial. (ID 11028969) Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. A autora devidamente intimada, deixou de 

recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente 

ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 7 de 

dezembro de 2017 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003196-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1003196-59.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por MARIA HELENA 

RODRIGUES contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . 

Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, trazendo aos 

autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 7 de dezembro de 2017 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019878-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONY TANAKA GOUVEIA MUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019878-89.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança do seguro DPVAT proposta por TONY TANAKA 

GOUVEIA MUTO contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS , ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

9498745). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial. 

(ID 11070573) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. O autor devidamente intimado, deixou de recolher as custas 

judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024177-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE SOUZA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1024177-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por BENEDITA DE 

SOUZA MATOS contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De 

acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou complete a 

petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, 

caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial 

deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou claramente na decisão 

que um dos requisitos para a propositura do pedido de recebimento de 

seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio requerimento 

administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o 

pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. Contudo, 

devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

11 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024339-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON JUNIOR CONSTANTINO ANDRADE TRONDOLI OAB - RO6856 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. V. B. SAMPAIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024339-07.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação monitoria proposta por JULIANA APARECIDA DOS SANTOS contra N. 

J. V. B. SAMPAIO & CIA LTDA - ME , ambos qualificados na inicial. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Intimada para comprovar o 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial (ID 

9397717) , a parte autora não atendeu ao chamado judicial. (ID 11073116) 

Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A 

autora devidamente intimada, deixou de comprovar que recolheu as 

custas judiciais. Diante da ausência de comprovação de recolhimento das 

custas, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 
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290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024624-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

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:

MARCIO REI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024624-97.2017.8.11.0041 Vistos e etc. VANDERLI 

RODRIGUES DE SOUZA ajuizou execução de contrato de compra e venda 

de imóvel em desfavor de MARCIO REI DA SILVA . A inicial foi instruída 

com diversos documentos, sendo determinada a sua emenda (ID 

9397722). O exequente requereu a desistência do feito. (ID 10352422) Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se execução de 

contrato de compra e venda de imóvel proposta por VANDERLI 

RODRIGUES DE SOUZA em desfavor MARCIO REI DA SILVA . O 

exequente desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do 

mérito. O executado sequer foi citado. Desta forma desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do NCPC, homologo a desistência 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. 

Custas pelo autor. Deixo de condená-lo nos honorários sucumbenciais, eis 

que o executado sequer foi citado. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 

2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1024693-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA SILVA BELIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT0015165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINO NASCIMENTO MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1024693-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de 

protesto interruptivo de prescrição proposta por EUNICE DA SILVA BELIDO 

contra JOSE LINO NASCIMENTO MORAES . Determinada a intimação da 

parte para emendar a inicial, trazendo aos autos o endereço eletrônico 

das partes; cópia do titulo que fundamenta a presente ação e Termo de 

inventariante do espólio do Sr. Ebenezer., a mesma deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo dispõe o 

parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra a 

diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão os documentos e 

informações indispensáveis para o normal deslinde do feito. Desta forma, 

foi determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos 

autos o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora 

não cumpriu com a determinação. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 11 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028859-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITIELLY MASSUNAGA MENDES ABES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1028859-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por RITIELLY 

MASSUNAGA MENDES ABES DE ALMEIDA contra SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . Determinada a intimação da 

parte para emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante do prévio 

requerimento administrativo, a mesma informou que não realizou o pedido 

pois não há norma que exija o prévio requerimento como pressuposto para 

ajuizamento da presente ação (ID 10367645) . Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 15 de dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016220-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VALTER RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fulano de Tal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016220-57.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de usucapião proposta por PAULO VALTER RIBEIRO contra FULANO 

DE TAL, o autor devidamente qualificado na inicial. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

9480494). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial. 

(ID 11172825) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. O autor devidamente intimado, deixou de recolher as custas 

judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015884-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADSON RODOLFO SCHULTZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEVE GEORGE QUEIROZ OAB - SP213809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENCO (EMBARGADO)

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015884-53.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

embargos a execução proposta por KADSON RODOLFO SCHULTZ contra 
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EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA, FRANCISCO 

CONRADO FERREIRA PENCO , ambos qualificados na inicial. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi 

indeferido (ID 9480347). Intimada para recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, a parte embargante não atendeu ao 

chamado judicial. (ID 11172913) Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. O embargante, devidamente intimado, deixou 

de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente 

ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

dezembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1017281-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANE DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1017281-50.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por WILLIANE DA 

SILVA CAMPOS contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, 

trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, 

a mesma colacionou apenas copia de sua CTPS, deixando de apresentar o 

prévio requerimento administrativo. Pois bem! De acordo com o artigo 321 

do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo dispõe o 

parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra a 

diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 8 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001785-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON SILVA MATOS (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001785-78.2017.8.11.0041 DESPACHO Intimem-se as 

partes para que, em 15 (quinze) dias, se manifestem quanto à 

possibilidade de utilização da perícia realizada perante a Central de 

Conciliação da Capital no julgamento antecipado do feito. Em seguida, 

concluso. Cuiabá-MT, 21 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025893-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT5882/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CALGARO DAL PONT (DEPRECADO)

LUCAS SCHEFFER DAL PONT (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025893-74.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se o 

autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a certidão 

do Oficial de Justiça no ID 11296308 e 11488636. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias e nada sendo requerido, certifique-se e devolva ao Juízo de 

origem, nos termos do art. 393 da CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de 

março de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004513-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHONE MENDES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIA SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004513-58.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte 

exequente requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO MENDONCA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

PETRONILIO FERNANDES DE MELO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006298-55.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006989-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006989-69.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004513-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHONE MENDES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIA SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004513-58.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte 

exequente requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO MENDONCA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

PETRONILIO FERNANDES DE MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006298-55.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004698-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROSA PARREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIDINEY LEONEL DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004698-96.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte 

exequente requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006385-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIWET DE SOUZA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006385-11.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005143-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONNECT EXPORT LINE ESTOFADOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC0003210A (ADVOGADO)

MARCELA VIRGINIA THOMAZ OAB - PR0018095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOR HOME COMERCIO E IMPORTACAO DE DECORACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005143-17.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006420-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BELINELLO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006420-68.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 
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requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006989-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILIANE ANDREA FLEURY OAB - MT0019189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006989-69.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006334-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILLA CRISTINA PEREIRA SALUSTIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA OAB - MT17014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

MACHADO & FERNANDES MACHADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006334-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006548-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLLINA PACHECO MARCAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006548-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 03/07/2018 às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006651-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006651-95.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006668-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT0003969A (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALYNNI DE CARVALHO GOMES TAQUES E OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006668-34.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 03/07/2018 às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006797-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA YUMIKO ALVES KUZAI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. CANDIDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006797-39.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 03/07/2018 às 11:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007072-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO DE AMORIM RONDON (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007072-85.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 03/07/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007667-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCINDO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007667-84.2018.8.11.0041 DESPACHO O pedido de tutela 

antecipada foi apreciado e deferido no plantão. Assim, nos termos do 

artigo 303, §1º do CPC, intime-se o autor para aditar a petição inicial, com 

complementação de sua fundamentação, juntada de novos documentos e 

o pedido de tutela final, no prazo de 15 dias. Conste da intimação que o 

não aditamento implicará na extinção do feito sem resolução do mérito. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007134-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE ARAUJO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007134-28.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006035-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

LUISA EIDT OAB - 356.139.049-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1006035-23.2018.8.11.0041 Valor causa: R$ 20.526,30 Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Espécie: [TELEFONIA, COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] FINALIDADE: Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a 

intimação de Vossa Senhoria para recolher uma diligência para 

cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão 

de ID 12386058, juntando os originais nos autos. Advertência: A central de 

mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do 

caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedado os 

comprovantes de transferências eletrônicas ou efetuados através de 

envelopes, conforme portaria 64/2013/DF. Cuiabá-MT, 27 de março de 

2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007208-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

VANESSA GOMES MILHOMEM FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007208-82.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005251-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005251-46.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007305-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELUIZA SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007305-82.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007328-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO SACERDOTE DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007328-28.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 03/07/2018 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 945203 Nr: 57504-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILCIMAR SILVA DE FREITAS

 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

 Processo n° 57504-67.2014.811.0041

Código 945203

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

124.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 229165 Nr: 36172-59.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZETA DIGITAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A De Lamonica 

Freire - OAB:

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 921675 Nr: 44390-61.2014.811.0041

 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: SUELI BUENO DA SILVA MOTA

 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

 Processo n° 44390-61.2014.811.0041

Código 921675

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

181.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 423921 Nr: 8171-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Processo n° 8171-88.2010.811.0041

Código 423921

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o bloqueio via 

BacenJud para satisfação da obrigação.

O exequente foi intimado para requerer o que de direito (p.73), em 

cumprimento a intimação, o mesmo requereu o levantamento do valor que 

foi bloqueado (p. 74).

Os autos vieram conclusos.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 1169960 Nr: 40156-65.2016.811.0041

 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: WILKYR FERREIRA MODESTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 40156-65.2016.811.0041

Código 1169960

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

183.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.
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 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 1164296 Nr: 37674-47.2016.811.0041

 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: CLEIZE WILLIAMAR DOS SANTOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n° 37674-47.2016.811.0041

Código 1164296

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

92.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 Desentranhe-se a petição de p. 86/87 e junte-a nos autos respectivos 

(código: 861565).

P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 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.: 399180 Nr: 32243-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ, ARCEBISPO 

DOM MILTON ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 3.302

 Processo nº. 925/2009

Código 399180

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá 23 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.: 768204 Nr: 21079-12.2012.811.0041

 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: ROSALINA GOMES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Processo n° 21079-12.2012.811.0041

Código 768204

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

199.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 1097462 Nr: 9460-46.2016.811.0041

 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: NOEMI MARIA DA SILVA ALVES

 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: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:7725, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARIA ALICE 

MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Processo nº. 9460-46.2016.811.0041

Código 1097462

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 
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não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá 23 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.: 912437 Nr: 38499-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSIL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA 

COSTA - OAB:11.324-A, FABIO THEODORO DE FARIA - OAB:OAB/MS 

8.863, IJOSEY BASTOS SOARES - OAB:, TIAGO ALVES DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 12.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 38499-59.2014.811.0041

Código 912437

DESPACHO

Indefiro o pedido de p. 51, eis que o seu objeto é a citação pessoal.

"Quando o réu não for localizado no juízo deprecado e estiver em lugar 

incerto e não sabido, a citação por edital deve ser providenciada perante o 

juízo deprecante." (CC 36213 / RS, Relator (a) Ministro ARI PARGENDLER 

DJ 01.02.2006 p. 425).

Assim, devolva-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 393 CNGC/ TJ 

MT.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 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.: 944812 Nr: 57334-95.2014.811.0041

 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: ARMINDO DA CRUZ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência dos débitos 

cobrados pelo réu nos valor de R$201,81, R$50,18, R$ e R$97,82. Diante 

da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Custas processuais pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 331643 Nr: 2706-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE MORAES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 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: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102/PR

 Processo n° 2706-69.2008.811.0041

 Código 331643

DESPACHO

Intime-se o exequente para manifestar sobre o pagamento de saldo 

remanescente da condenação (p.105/106).

Cuiabá, 22 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.: 372203 Nr: 8657-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PALMIERI FERREIRA 

CORREA DA COSTA - OAB:8064, RODOLFO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

OAB:5340/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito remanescente, nos termos do referido provimento. Em 

consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito nos termos do 

Provimento 84/2014 CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de 

penhora, deverá o exequente requerer a retomada da marcha processual 

perante este juízo, independente de recolhimento de custas processuais, 

o qual avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° 

do referido provimento. Após a expedição das certidões, intime-se o 

exequente para sua retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos 

com as cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 22 

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.: 783102 Nr: 36793-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AVENIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTBC - CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - 

OAB:12261, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA NEVES HENRIQUE - 

OAB:110.063-MG, GISELE DE ALMEIDA - OAB:93.536, LORRAYNE 

INÁCIA SANTOS - OAB:138605, PATRICIA CORREA DE LIMA - 

OAB:OAB-MT 128.788

 Processo n° 36793-12.2012.811.0041

 Código 783102

DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o pagamento de saldo 

remanescente da condenação (p.181/183).

Cuiabá, 22 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.: 96068 Nr: 5861-95.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malene Machado de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NILTON LUIS 

FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5861-95.1999.811.0041

 Código: 96068

SENTENÇA

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Açofer Indústria 

e Comércio Ltda em desfavor de Malene Machado de Almeida, ambos 
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devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com diversos documentos, sendo recebida sob à p. 

19.

A executada foi citada à p. 19 e pagou em juízo o valor de R$ 345,39 

(trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), porem não 

constitui advogado nos autos.

Como o valor que a executada pagou não quitava a obrigação, o processo 

teve prosseguimento, referente ao saldo remanescente, sendo infrutíferas 

todas as tentativas de satisfação da obrigação.

A exequente informou que a executada quitou extrajudicialmente o débito, 

pugnando pela extinção do presente feito (p. 152).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta pelo Açofer Indústria 

e Comércio Ltda em desfavor de Malene Machado de Almeida.

Passo a analisar o presente conforme me permite o art. 4º c/c 12, §2°, IV 

do CPC/15.

 Diante o pagamento extrajudicial dos débitos aqui cobrados, conforme 

comunicado pela exequente a p.152, esta execução perdeu o seu objeto.

Posto isto, extingo esta execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15 e 

determino o seu arquivamento, com as baixas e cautelas legais.

Custas recolhidas com a inicial. Deixo de condenar a ré nos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que o contraditório sequer foi formado.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 22 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.: 872706 Nr: 11565-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZON CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO CELULAR S.A, GRUPO MS CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GALVAO SERRA - 

OAB:16815, BRUNO TERENCE ROMERO R. G. DIAS - OAB:9381/MS, 

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES - OAB:11540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT, 

HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Processo n° 11565-64.2014.811.0041

Código 872706

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

338.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 900155 Nr: 29945-38.2014.811.0041

 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: ADJUNIO DA SILVA FERREIRA

 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

 Processo n° 29945-38.2014.811.0041

Código 900155

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

161.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 1133904 Nr: 24595-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SANTANA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo n° 24595-98.2016.811.0041

Código 1133904

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

117.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 351045 Nr: 21679-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALIENTE ESCAMILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:13.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação do autor para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 897500 Nr: 27937-88.2014.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JESUEL NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES 

- OAB:16.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Processo n° 27937-88.2014.811.0041

Código 897500

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

375.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 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.: 354607 Nr: 25020-09.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES, GUSTAVO ARAUJO 

DA COSTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALIENTE ESCAMILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação do autor para manifestar sobre o 

prosseguimento do feito no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124714 Nr: 20781-78.2016.811.0041

 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: MARCOS WESLEY PEREIRA COSTA

 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

 Processo n° 20781-78.2016.811.0041

Código 1124714

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

130.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855905 Nr: 58287-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA

 Certifico que procedo a intimação do executado para manifestar sobre a 

petição do exequente de fls. 88/89, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113539 Nr: 16152-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA DOMINGOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que expeço novamente a paublicação da certidão de fls.101, em 

razão de não haver constado o advogado da parte autora na certidão de 

publicação: Certifico que, procedo a intimação da parte autora para 

manifestar sobre o pagamento da condenação, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754206 Nr: 6173-17.2012.811.0041

 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: ALUPAR INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que tomem ciência de que os trabalhos 

periciais se iniciarão no dia 27/03/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 781055 Nr: 34630-59.2012.811.0041

 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: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo n° 34630-59.2012.811.0041

Código: 781055

Vistos e etc.

 Tratando de valor incontroverso, expeça-se alvará em favor da 

exequente, conforme requerido a p.179/183.

Em seguida, ao contador judicial para que verifique a existência de 

eventual saldo remanescente.

Após, intimem-se as partes para se manifestar.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 178 de 586



Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 12 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.: 1034631 Nr: 38948-80.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para que se manifeste acerca do 

documento juntado às fl. 120/127, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 350956 Nr: 21466-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA NEVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:15600/E, LISIANE 

VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação ao advogado 

MAURO CÉSAR GONÇALVES BENITES, OAB/MT 12.035, para, em 15 dias, 

regularizar sua representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1011838 Nr: 28353-22.2015.811.0041

 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: ROSELY DO CARMO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL KAPPES - OAB:14185

 Em cumprimento à determinação de fl. 64, encaminho a intimação para 

parte autora apresentar Alegações Finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752006 Nr: 3803-65.2012.811.0041

 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: ACRC, ANA PAULA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON LTDA, BIMETAL 

INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS METALURGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, JOÃO PAULO AVANCINI CARNEIRO. - OAB:10.924, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 a administração, pelos pais, dos bens dos filhos, não é irrestrito. I, 

16241/2013, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013” 

(grifei).“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – SEGURO DE VIDA – INDENIZAÇÃO PAGA A MENORES 

– LEVANTAMENTO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DOS MENORES – LEVANTAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE - 

VALOR CONTRATADO COMPROMETE O PATRIMÔNIO DOS INCAPAZES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se faz possível 

autorizar o levantamento de valores pagos a menores impúberes, ainda 

que a pessoa nomeada tutor destes, sem prévia prestação de contas ou 

demonstração cabal da necessidade dos menores. É prudente manter em 

depósito judicial o valor dos honorários contratados em nome dos 

menores, por intermédio de seu tutor, e que, por conta do valor, 

compromete o patrimônio daqueles. AI, 44807/2013, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

24/07/2013, Data da publicação no DJE 30/07/2013” (grifei).Considerando 

que a petição de p. 623/624 não veio acompanhada de qualquer 

documento que comprove que o valor pertencente a menor será revertido 

para a sua manutenção INDEFIRO o pedido de expedição de alvará judicial 

sobre o valor pertencente à autora.Posto isto, o valor depositado e 

pertencente a menor deverá ser reservado, com posterior transferência a 

conta poupança a ser aberta em seu nome.OFICIE-SE a Caixa Econômica 

Federal para que proceda a abertura de CONTA POUPANÇA em nome do 

menor ANA CRISTINA RONDON CABREIRA, ficando a sua movimentação 

autorizada somente com a sua maioridade civil e/ou ordem judicial.Em 

seguida, cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do CPC.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se com URGENCIA, processo com prioridade 

legal.Cuiabá, 26 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.: 752437 Nr: 4287-80.2012.811.0041

 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: MARIA CARLOS TEOTÔNIO, ROSINEI TEOTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON LTDA, BIMETAL 

INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS METALURGICO LTDA, PREPOSTO DA 

TELEVISÃO - VALDECI DE JESUS SOARES, PREPOSTA DA BIMETAL - 

PETERSON DA COSTA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO AVANCINI 

CARNELOS - OAB:10.924, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8.571

 Processo n° 4287-80.2012.811.0041

Código 752437

Vistos e etc.

Cumpra-se a determinação de p.623.

Cuiabá, 26 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.: 749392 Nr: 769-82.2012.811.0041

 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: AJTT, RTCF, NAYANNE LEITE TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISAO RONDON LTDA (FILIAL), BIMETAL 

INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANEGLADY PERES DE BRITO 

TAQUES - OAB:17149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO AVANCINI 

CARNEIRO. - OAB:10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI - OAB:13.977, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 matriculado sob o numero 71.215 do 1° Serviço Notarial e Registral de 

Várzea Grande (p.1028/1029).Assim, EXPEÇA-SE competente alvará 

judicial em favor do Sr.Kleison Kaltener Soares dos Santos (p.1095) no 

valor de R$116.000,00, conforme contrato de compra e venda.OFICIE-SE 

ao 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT para que lavre a 

competente escritura de compra e venda do imóvel matriculado sob n° 

71.215 do 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande. Em seguida 

as partes deverão apresentar a escritura junto ao 1° Serviço Notarial e 

Registral de Várzea Grande para que seja averbada a referida escritura 

na matrícula do imóvel.Todos os documentos exigidos pelos Tabeliões no 

momento da lavratura da escritura e do seu registro deverão ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 179 de 586



apresentados pelos autores e pelo atual proprietário do imóvel.Os autores 

tiveram deferido os benefícios da Justiça Gratuita (p. 35/36). Portanto, os 

mesmo ESTÃO ISENTOS de recolhimento dos emolumentos para lavratura 

e registro da respectiva escritura, nos termos do art. 98, IX do 

CPC.Considerando que as partes não se manifestaram quanto ao saldo 

remanescente presente nos autos, o valor remanescente deverá ser 

TRANSFERIDO para conta poupança a ser aberta em nome dos menores, 

a qual somente poderá ser movimentada com a maioridade destes e/ou 

ordem judicial.OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal para que abra duas 

contas poupanças, uma em nome da menor Ana Julia Tavares Teotônio e 

outra em nome do menor Ronei Teotônio Cabreira Filho. Em seguida, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ correspondente ao saldo remanescente, no 

montante de 50% para cada menor. Por fim, como o acordo realizado com 

as autoras foi cumprido, este feito deverá ter normal continuidade entre os 

réus Televisão Rondon Ltda. e Bimetal Indústria Metalúrgica LTDA que 

agora litigarão entre sí.Cumpra-se o § 3º do art. 1.010 do CPC., a fim de 

que o recurso de apelação seja conhecido e decidido.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se com URGENCIA, processo com prioridade 

legal.Cuiabá, 26 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.: 340036 Nr: 10350-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABENONDES NERES DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ALDO LOCATELLI, ILSE BIGOLIN LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R, R. DE 

MORAES AHUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 Processo nº 10350-63.2008.811.0041

Código 340036

DESPACHO

Intime-se a parte autora para se manifestar sobre petição de p. 138, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 886919 Nr: 21209-31.2014.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH, SANDRA 

REGINA NUNES CERCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS, MAURO 

TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DIRENE DE MORAES 

- OAB:13878

 Processo nº 21209-31.2014.811.0041

Código 886919

DESPACHO

Intimem-se os réus para se manifestar sobre o pedido de extinção de p.84, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 26 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.: 160922 Nr: 12205-19.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINDA MARIA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MARIA XAVIER BISPO 

- OAB:5715

 Posto isto, nos termos do art.485, III do CPC, julgo extinto este 

cumprimento de sentença movido por Alice Rodrigues Caetano em face de 

Deolinda Maria Reyes.Eventuais custas pela exequente.Após o transito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 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.: 903266 Nr: 32294-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA GRIGGI BORRALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CORREA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:19675/O, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 32294-14.2014.811.0041

Código 903266

Sentença

Maria Lucia Griggi Borralho ajuizou ação de despejo por falta de 

pagamento de alugueres c/c despejo por quebra de contrato c/c despejo 

por termino de contrato em face de Celio Correa Pinto.

A ação foi recebida e realizadas diversas tentativa de citação do 

executado, porém, todas restaram infrutíferas.

 À p. 86 a autora requereu a desistência feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Maria Lucia Griggi Borralho ajuizou ação de despejo por falta de 

pagamento de alugueres c/c despejo por quebra de contrato c/c despejo 

por termino de contrato em face de Celio Correa Pinto.

 A autora desistiu do feito e o réu não chegou a ser citado.

Assim, Homologo a desistência e extingo o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC.

Eventuais custas pela autora.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 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.: 734470 Nr: 30769-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO SOUZA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIL DE FRANÇA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA BARROS PORFÍRIO 

SOBRINHO - OAB:10223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARIDA CARMO 

TAVEIRA - OAB:12255

 Processo n° 30769-02.2011.811.0041

Código 734470

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o bloqueio via 

BacenJud para satisfação da obrigação.

Após o bloqueio de valores, a executada pediu o desbloqueio das contas 

por se tratar de conta poupança (90/95), pedido indeferido à p.106/107.

A p. 113/114, o exequente pediu a expedição do alvará dos valores que 

foram bloqueados da conta da executada.

O pedido de expedição do alvará foi deferido e o exequente foi intimado 

para informar se o valor levantado dava quitação à obrigação (p.121).

O exequente manifestou informando que o valor levantado da quitação à 

obrigação (p.124).

O alvará foi expedido (p.126).

Os autos vieram conclusos.

É relatório. Decido.
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Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Assim, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076384 Nr: 58188-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE PERES BUCAIR - 

OAB:12376

 Processo nº 58188-55.2015.811.0041

Código 1076384

DESPACHO

Intime-se a ré para se manifestar sobre o pedido de extinção de p.101, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cuiabá, 26 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.: 856178 Nr: 58539-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PÃES GUIMARÃES, LUCIENE DO 

NASCIMENTO FRANCO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para manifestação sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça, juntada às fls. 116/121, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915908 Nr: 40766-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PAES GUIMARÃES, LUCIENE DO 

NASCIMENTO FRANCO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Processo nº. 40766-04.2014.811.0041 - Código 915908

DESPACHO

 Os pedidos formulados foram apreciados nos autos de execução em 

apenso (código 856178).

Cuiabá, 21 de novembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1049052 Nr: 45937-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PEDRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROLUX DO BRASIL S/A, SCHMITT 

CUIABA, MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766, Gustavo de Rezende Mitne - OAB:52997 OAB/PR, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A, Paulo Biz Faria - 

OAB:75679 OAB/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 97186 Nr: 12700-34.2002.811.0041

 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: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO AUGUSTO DE SOUZA BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:6.445 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 366589 Nr: 5113-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUCIOMAR MIRANDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - OAB:8333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido 

em fl. 105, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se o executado.

 Do resultado, manifeste o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 729470 Nr: 25478-21.2011.811.0041

 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: SALATIEL CANDIDO DE SOUSA

 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 MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:7670/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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1048914 Nr: 45881-69.2015.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930432 Nr: 49514-25.2014.811.0041

 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: SILVONE JOAQUIM 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:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida para manifestação 

acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do 

art. 477 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360010 Nr: 29934-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. S. F, ROSA MAIRA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/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 

cálculo de fls. , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773961 Nr: 27132-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA, BARBARA 

TRINDADE PASSOS CASELA, DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA, 

FTPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:11.958 / MT, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:20079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT

 Certifico que o feito foi restaurado e distribuído sob o nº 1283583, assim 

recebo a carga deste feito no sistema e procedo sua baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1283583 Nr: 2823-11.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->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: DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA, BARBARA 

TRINDADE PASSOS CASELA, FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:11.958 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA - 

OAB:15013-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora por 

intermédo de seu patrono para tomar ciência do presente, conforme 

dispõe o art. 713 do Código de Processo Civil, devenso se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias se há divergências nos documentos autuados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1200687 Nr: 4868-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINETE RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO RIBEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINETE RODRIGUES ARAUJO 

- OAB:11074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GLEIDISSON 

CUNHA XAVIER - OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Embargante para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1071267 Nr: 55948-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REILLY HALLISON PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 325985 Nr: 25724-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÊS MARIA CINTRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, FLAVIA 

DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB:9300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822137 Nr: 28320-03.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLISON ELIEZER DO CARMO DENIZ, GLAUCIA 

REGINA DA SILVA NEVES DENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6808/MT, EVAN CORREA 

DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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 da sentença, no prazo de cinco dias.

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 278923 Nr: 5472-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, Impulsiono os autos para 

intimar a parte Exequente para requerer as providências que reputar 

necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941665 Nr: 55556-90.2014.811.0041

 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: ELISMAR AQUINO DOS SANTOS

 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, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 354212 Nr: 24588-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIDO DENIL DE SOLIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI NARCISO DE SOUZA, JOSE 

RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando o autor, por intermédio de seu patrono, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 945542 Nr: 57755-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLIVAN SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Em cumprimento a legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte Exequente a requerer as 

providências que reputar necessárias, no prazo legal face a inércia do 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 359476 Nr: 29539-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGANSO COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE MUNGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844346 Nr: 48171-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCOGAMA INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANIA MONTEIRO DE ARRUDA, FRANCISCO 

MARIO MONTEIRO FORTES, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 

REFORMA AGRÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, NAIRA 

NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - OAB:13.662/MT, VANESSA ALVES 

CONTÓ - OAB:15414/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CARLOS 

POLISEL, para devolução dos autos nº 48171-28.2013.811.0041, 

Protocolo 844346, 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.: 900560 Nr: 30266-73.2014.811.0041

 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: EVANDRO RAMOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 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, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, à partir das 08:30 horas, por ordem de 

chegadsa, devendo o autor comparecer no seguinte endereço: Av. 

Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, portando seus documentos pessoais, atestados e 

exames complementares (radiografias) que por ventura possam ser úteis 

a confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821848 Nr: 28035-10.2013.811.0041
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 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: VANDERLEYA GONÇALVES DA SILVA BUENO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863281 Nr: 4249-97.2014.811.0041

 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: FELIPE ROCHA DIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868583 Nr: 8411-38.2014.811.0041

 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: LEVI PEREIRA MAGALHAES

 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 do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 909339 Nr: 36383-80.2014.811.0041

 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: REGINALDO BATISTA DE BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 924603 Nr: 46229-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO UBIRAJARA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 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, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 927408 Nr: 47898-15.2014.811.0041

 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: LUIS SENABIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1132918 Nr: 24215-75.2016.811.0041

 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: LEO FRANCISCO DOS SANTOS

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia designada para 

o dia 24 de abril de 2018, às 08:30 horas, devendo o(a) autor(a) devendo 

o autor comparecer no seguinte endereço: Av. Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, portando 

seus documentos pessoais, atestados e exames complementares 

(radiografias) que por ventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1069926 Nr: 55362-56.2015.811.0041

 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: EBERJONE DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006034-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. M. (REQUERENTE)

NEURILAN MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO)

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ANTONIO VIANA (REQUERIDO)

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT0013361A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça ID. Nº 

12084020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000191-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1000191-92.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Em que pese a 

manifestação do Id.11751220, em que a Requerida registra o desinteresse 

na realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, o 

silêncio da parte Autora inviabiliza a revogação do ato, nos termos do §3o 

do referido artigo. Assim, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada no Id.11358811 para o dia 02/04/2018 às 09h30. 

Após, voltem-me conclusos para novas deliberações, tendo em vista a 

apresentação voluntária de contestação e documentos (Ids.11865738, 

11865738, 11865744, 11865750, 11865753 e 11865757), impugnados no 

Id.12418773. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013740-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARQUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA OAB - MT15769/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1013740-09.2017.8.11.0041 (k) VISTOS EM SANEADOR, 

Inicialmente, insta salientar o decurso do prazo para a apresentação de 

impugnação à contestação e documentos apresentados nos Ids.9739661, 

9739668, 9739677, 9739733, 9739762, 9739767 e 9739779, conforme 

certidão do Id.10660724. Esclareço que, o pedido de suspensão do 

processo formulado pela Autora no Id.10780093, além de inoportuno, foi 

formulado após o decurso do prazo para manifestação (artigo 139, 

parágrafo único do CPC) e sob fundamento jurídico que não se amolda à 

situação vindicada (artigo 313, inciso II do CPC). Por esta razão, INDEFIRO 

o pedido do Id.10780093, e NÃO CONHEÇO da impugnação à contestação 

apresentada no Id.1239005. Com base no artigo 13-A, §3º da Resolução 

nº185/2013 do CNJ, DETERMINO que seja retirada da visibilidade do 

documento anexado ao Id.12390005, certificando-se o ato. Nos termos do 

artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 1. DA 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente demanda não 

apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual 

deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, do CPC). 2. Não 

há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 3.1) DA 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. O Requerido 

impugnou o beneficio da assistência judiciária gratuita concedida à 

Requerente sem trazer aos autos elementos capazes de afastar a 

condição de hipossuficiência evidenciada nos autos, mormente a 

apresentação do comprovante de renda do Id.6780556 pág.2., de sorte 

que a qualificação profissional da Autora (servidora pública) não 

representa por si capacidade econômica para suportar as custas e 

despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Por 

conseguinte, entendo desnecessário a diligência pleiteada pelo Réu no 

sentido de que a Autora traga aos autos declaração de bens e/ou de 

imposto de renda, à luz dos documentos apresentados, sobretudo do livre 

convencimento motivado do juízo. Assim, REJEITO a matéria arguida em 

preliminar consistente na impugnação à assistência judiciária gratuita. 3.2) 

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Também não merece prosperar 

a impugnação ao valor da causa, uma vez que, o objeto da ação é o 

custeio de tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da 

Autora, inexistindo valor econômico certo ou determinável, de sorte que à 

luz do artigo 291 do CPC, deve a parte informar na petição inicial um valor 

estimável, se mostrando razoável ao tipo de ação a valoração atribuída 

pela Requerente. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 1. QUANTUM ESTIPULADO POR 

ESTIMATIVA. PRECEDENTES DO STJ. 1.1. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. 

SÚMULA 7 DO STJ. 2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E DE NECESSIDADE 

DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça "é firme no sentido de que o valor da causa 

deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, 

considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende 

obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por 

estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico 

perseguido na demanda" (AgInt no REsp 1.367.247/PR, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 6/10/2016). 1.1. Fixação 

do valor da causa por estimativa, segundo o juízo do Tribunal local. 

Impossibilidade de alteração sem o reexame de provas. Súmula 7 do STJ. 

2. Sucumbência recíproca reconhecida pelas instâncias ordinárias. 

Eventual estipulação de honorários advocatícios sujeita à compensação, 

nos termos da jurisprudência do STJ. Ausência de utilidade e a 

necessidade do provimento jurisdicional. Inexistência de interesse 

recursal. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1658574/PB, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/06/2017, DJe 03/08/2017) Desta forma, considerando o objeto da 

causa (custeio de tratamento de saúde sem prazo ou procedimento 

exauriente determinado) e perfeita razoabilidade do valor estimado 

atribuído pela Autora (R$65.000,00), REJEITO a preliminar de impugnação 

ao valor da causa. 4) Das questões de fato controvertidas, sobre as quais 

recairá a atividade probatória: A vigência e validade do contrato firmado 

entre as partes e a obrigatoriedade da cobertura do procedimento indicado 

à Autora, frente a modalidade de plano de saúde contratada e 
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peculiaridades legais no momento da solicitação médica, principalmente no 

tocante ao período de carência. 5) Fixo como regra de distribuição do 

ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do CPC, aliado ao artigo 

6º, inciso VIII do CDC, máxime verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e probatória da parte Autora na qualidade de consumidora. 

Todavia, ressalto que a inversão do ônus da prova não desincumbe a 

Requerente do ônus de provar minimamente o direito apresentado, a fim de 

subsidiar o livre convencimento do juízo. 6) As questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito consistem em: A responsabilidade da 

Requerida em cumprir adequadamente os ditames da Lei nº9.656/98 e 

regulamentações da ANS, à luz do caso concreto e contrato firmado com 

a Autora. 7) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o direito de 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 8) 

Decorrido o prazo do item “7”, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 

(dez) dias especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade. Por derradeiro, 

consigno o reconhecimento da continência entre a presente demanda e a 

ação contida proposta pela Autora em desfavor da Requerida, PJe 

nº1006909-08.2018.8.11.0041, de modo a determinar naqueles autos a 

reunião das ações para julgamento simultâneo nos termos do artigo 58 do 

CPC. Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031699-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUIZ ENDRIGO (AUTOR)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (AUTOR)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1031699-90.2017.811.0041 (k) VISTOS, Informações de Agravo 

(Oficio nº13/2018/INFO/GAB) prestadas nesta data. Mantenho a decisão 

agravada (Id.11568330) por seus próprios fundamentos. Tendo em vista 

que o pedido de efeito suspensivo vindicado no referido recurso foi 

INDEFERIDO, determino o prosseguimento do feito. Assim, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada no Id.11568330 para o 

dia 16/04/2018 às 10h00, servindo a presente para sanar, de ofício, o erro 

material existente no ano indicado na decisão que designou a audiência 

(2017). Após a realização da audiência e decurso do prazo para o 

exercício do contraditório e ampla defesa (artigo 335 e seguintes do CPC), 

bem como do direito a impugnação da Autora (artigo 338 do CPC), 

voltem-me conclusos para novas deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822225 Nr: 28404-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA EDMUNDA MESSIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Código do Processo nº 822225

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde a parte 

exeqüente vem aos autos discordar do valor depositado pela executada, 

alegando que a dívida não foi atualizada com os parâmetros definidos na 

sentença e acórdão, ao final requer o levantamento do valor incontroverso 

e o prosseguimento do feito, para execução do saldo remanescente, 

apresente a planilha de cálculo.

Dos autos verifica-se que a data da citação da executada ocorreu em 

16/05/2014, conforme “AR” anexado as folhas 72 verso, e o cálculo da 

parte exequente consta a data de junho de 2016.

Ante ao exposto, defiro o pedido formulado pela exequente as folhas 

170/171, expeça-se alvará em seu favor para levantamento da quantia 

incontroversa depositada pelo executado (fls. 165), com os rendimentos 

do período, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 A seguir, intime-se a executada na pessoa do advogado, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do saldo 

remanescente da condenação, devidamente atualizado, sob pena de 

execução forçada, ressaltando, que sobre o remanescente deverá incidir 

a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC, já incluídos no cálculo.

Decorrido o prazo, sem manifestação dia a exequente em cinco dias, a 

seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1110339 Nr: 14796-31.2016.811.0041

 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: JOSE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Código do Processo nº 1110339

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde a parte 

exeqüente vem aos autos discordar do valor depositado pela executada, 

alegando que a dívida não foi atualizada com os parâmetros definidos na 

sentença, ao final requer o levantamento do valor incontroverso e o 

prosseguimento do feito, para execução do saldo remanescente, 

apresente a planilha de cálculo.

Dos autos verifica-se que a data da citação da executada ocorreu em 

30/05/2016, conforme “AR” anexado as folhas 43 verso, e o cálculo da 

parte exequente consta a data de Dezembro de 2017.

Ante ao exposto, defiro o pedido formulado pela exequente as folhas 

91/95, expeça-se alvará em seu favor para levantamento da quantia 

incontroversa depositada pelo executado (fls. 88), com os rendimentos do 

período, na conta indicada pelo exequente nos autos.

 A seguir, intime-se a executada na pessoa do advogado, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, comprovar nos autos o pagamento do saldo 

remanescente da condenação, devidamente atualizado, sob pena de 

execução forçada, ressaltando, que sobre o remanescente deverá incidir 

a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), 

estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC, já incluídos no cálculo.

Decorrido o prazo, sem manifestação dia a exequente em cinco dias, a 

seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1011627 Nr: 28263-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA CRISTINA GOMES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A
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 Código do Processo nº 1011627

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 190), e não havendo nos 

autos comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de 

execução formulado às folhas 188/189.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos as informações complementares estipuladas pelo 

artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para o caso de prosseguimento do feito, 

sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 713776 Nr: 8381-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTIO DE 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código do Processo nº 713776

Vistos,

A parte requerida vem aos autos apresentar guia de depósitos para 

pagamento espontâneo da condenação e consequente extinção do feito.

Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao valor depositado as folhas 125, e quanto ao 

pedido de extinção, sob pena de preclusão e consequente extinção do 

feito por satisfação da dívida.

Consigne-se que em caso de discordância com o valor depositado, deverá 

a parte requerente apresentar nos autos no mesmo prazo, o cálculo 

discriminado do débito demonstrando existência de eventual saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento da 

execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1009218 Nr: 27228-19.2015.811.0041

 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: TAINER PARREIRA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Código do Processo nº 1009218

Vistos,

Tendo a parte requerida apresentado nos autos a guia de depósitos para 

pagamento espontâneo da condenação, antes do julgamento do recurso 

de apelação, conforme se verifica as folhas 113.

Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao valor depositado depositado nos autos

Consigne-se que em caso de discordância com o valor depositado, deverá 

a parte requerente apresentar nos autos no mesmo prazo, novo cálculo 

discriminado do débito demonstrando existência de eventual saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento da 

execução.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 921694 Nr: 44405-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA ALUIZIA DE OLIVEIRA

 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

 Código do Processo nº 921694

Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença foi reformada na corte superior sendo majorado o 

valor dos honorários advocatícios, conforme decisão nos autos.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 187), e não havendo 

comprovação nos autos, do pagamento da condenação, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 189/1931.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos as informações complementares estipuladas pelo 

artigo 524, inciso I, do CPC, para o caso de prosseguimento do feito, sob 

pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 934612 Nr: 51776-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVA PAES DE BARROS, SEBASTIÃO FORTUNATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 7º SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTRO DESTA 

CAPITAL, NIZETE ASVOLINSQUE, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - OAB:14083, RAFAEL 

SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6.844/MT

 Código do Processo nº 934612

Vistos,
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A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença proferida nos autos transitou em julgado (fls. 128), 

assim, não havendo comprovação do pagamento da condenação, defiro o 

pedido de execução formulado às folhas 131.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos as informações complementares estipuladas pelo 

artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para o caso de prosseguimento do feito, 

sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081260 Nr: 2155-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, WEBER MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1081260

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls.51), passando o feito a ter prosseguimento 

pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Tratando-se no caso, de devedor revel, sem advogado constituído nos 

autos, os prazos contra ele fluem a partir da data da publicação dos atos 

decisórios na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do 

CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do executado para 

pagar a condenação.

O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis:

 "Art. 322: Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os 

prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada 

ato decisório".

 Assim, tendo ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, 

sem a comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa 

de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, certifiquem-se nos autos o decurso do prazo para 

pagamento da condenação, deixando consignado que a multa de 10% e 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do 

débito exequendo, incidirá normalmente conforme dispõe o § 1º do artigo 

523, do CPC

A seguir Intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, e apresentar o cálculo do débito 

atualizado, incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) conforme acima fixados, bem como, para indicar bens a 

penhora ou requerer o que entender de direito.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798377 Nr: 4764-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALIRIO DOS SANTOS MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código do Processo nº 798377

Vistos,

A parte requerente formula nos autos, pedido de intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença.

No caso, a sentença foi reformada na corte superior sendo majorado o 

valor dos honorários advocatícios, conforme decisão nos autos.

Estando a sentença transitada em julgado (fls. 203), e não havendo 

comprovação nos autos, do pagamento da condenação, defiro o pedido 

de execução formulado às folhas 198/202.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos as informações complementares estipuladas pelo 

artigo 524, inciso I, do CPC, para o caso de prosseguimento do feito, sob 

pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890263 Nr: 23379-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA - 

OAB:23.378/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1212729 Nr: 9233-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODORO ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEISE TORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1265723 Nr: 26271-47.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAÍAS NEVES ORMOND, LAÍDES DA SILVA 

ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUNEROLI PIVA - 

OAB:101253/RS, GIOVANNA CECCONELLO - OAB:70.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777582 Nr: 30950-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SALMAZO, SERGIO LUIZ 

SALMAZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão negativa do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 940084 Nr: 54612-88.2014.811.0041

 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: ANA GERTRUDES DE ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELENE GARCIA DORILEO, TERÊNCIO 

MARCOS GARCIA, ARLETE GARCIA DE ARRUDA, LYSETE GARCIA, 

MARCELO GARCIA, AIDA ADDADE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 9937 Nr: 10414-54.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Saddi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumail Leite Rocha, BROMIDIA MARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, informar o 

endereço atualizado das partes requeridas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746109 Nr: 43292-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO MÁRCIO DO VALE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 746109

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls.51), passando o feito a ter prosseguimento 

pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

Tratando-se no caso, de devedor revel, sem advogado constituído nos 

autos, os prazos contra ele fluem a partir da data da publicação dos atos 

decisórios na imprensa oficial, conforme dicção do artigo 346 do 

CPC/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do executado para 

pagar a condenação.

O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis:

 "Art. 322: Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os 

prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada 

ato decisório".

 Assim, tendo ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, 

sem a comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa 

de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, certifiquem-se nos autos o decurso do prazo para 

pagamento da condenação, consignando que a multa de 10% e os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito 

exequendo, incidirá normalmente conforme dispõe o § 1º do artigo 523, do 

CPC

A seguir intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco 

dias, trazer para os autos as informações complementares estipuladas 

pelo artigo 524, inciso I e VII, do CPC, e apresentar o cálculo do débito 

atualizado, incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) conforme acima fixados, bem como, para indicar bens a 

penhora ou requerer o que entender de direito.

Intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149483 Nr: 31468-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOZYMES BIOAG PRODUTOS PARA AGRICULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal proceder ao recolhimento 

da diligência do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 922792 Nr: 45122-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEULER LUIZ ARAUJO SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS PAULA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901, DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - 

OAB:20725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida fls. 101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 749800 Nr: 1437-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCEL DE SOUZA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO 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: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Código do Processo nº 749800

Visto,
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A parte requerente assistida pela Defensoria Pública, vem aos autos 

formular pedido de intimação da parte requerida para cumprimento da 

sentença.

No caso, a sentença mantida na corte superior já transitou em julgado (fls. 

127), dessa forma, não havendo nos autos, comprovação do pagamento 

da condenação, defiro o pedido de execução formulada as folhas 

129/132, emendado as folhas 135/138.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, 

na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intimem-se a parte exequente na forma disposta nos artigos 183, § 1 e 

186, § 1º, ambos do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 253663 Nr: 18843-97.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ORLANDO NIGRO 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO, FLÁVIA 

RIOS MARIANO, CAPÚ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., ANSELMO 

DE NOVAES MENDES, NOVAES ALVES & CIA LTDA-ME, CARLOS 

CAPOBIANCO, SUZI MEIRY CAPOBIANCO, NILTON CÉSAR HENSI, SÉRGIO 

DOURADO DE FRANÇA, CARLOS EDUARDO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, MARCELO HAJAJ MERLINO - OAB:9976-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:227716/SP, WALMIR 

CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

942/949.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952097 Nr: 990-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARLA FIGUEIREDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 952097

Vistos,

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença prolata nos autos, transitada em julgado (fls. 127), declara a 

revelia da parte requerida.

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial."

 Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749/SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Assim, deverá o feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta 

fase de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da 

condenação. Decorrido o referido prazo, certifique-se nos autos, a seguir, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII do CPC, bem como, para apresentar o cálculo do débito atualizado, 

incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), para posterior prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800662 Nr: 7086-62.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 800662

Vistos,

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença prolata nos autos, transitada em julgado (fls. 112), declara a 

revelia da parte requerida.

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial."

 Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749/SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Assim, deverá o feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta 

fase de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da 

condenação. Decorrido o referido prazo, certifique-se nos autos, a seguir, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII do CPC, bem como, para apresentar o cálculo do débito atualizado, 

incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), para posterior prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1142381 Nr: 28457-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA, WENDER MOURA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSAAT CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, SAMANTHA MARA DA CUNHA ROMAN - OAB:17172/E, 

STEFANO FIORAVANTE LANZI HORSCHUTZ - OAB:17265/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, efetuar o 

recolhimento da guia de diligência do Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 952073 Nr: 968-02.2015.811.0041

 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: JOSE MARIA DE ARRUDA

 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:

 Código do Processo nº 952073

Vistos,

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença prolata nos autos, transitada em julgado (fls. 126), declara a 

revelia da parte requerida.

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial."

 Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749/SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Assim, deverá o feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta 

fase de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da 

condenação. Decorrido o referido prazo, certifique-se nos autos, a seguir, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII do CPC, bem como, para apresentar o cálculo do débito atualizado, 

incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), para posterior prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1089042 Nr: 5731-12.2016.811.0041

 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: ADILSON FERREIRA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER INFORMATICA E TELEFONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1089042

Vistos,

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença prolata nos autos, transitada em julgado (fls. 62), declara a 

revelia da parte requerida.

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial."

 Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749/SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Assim, deverá o feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta 

fase de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da 

condenação. Decorrido o referido prazo, certifique-se nos autos, a seguir, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII do CPC, bem como, para apresentar o cálculo do débito atualizado, 

incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), para posterior prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118664 Nr: 18178-32.2016.811.0041

 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: JHMF, SEBASTIÃO CORDEIRO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 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.: 1109290 Nr: 14394-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYLENNE MARA NEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1109290

Vistos,

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença prolata nos autos, transitada em julgado (fls. 58), declara a 

revelia da parte requerida.

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial."

 Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749/SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Assim, deverá o feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta 
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fase de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o prazo para pagamento espontâneo da 

condenação. Decorrido o referido prazo, certifique-se nos autos, a seguir, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII do CPC, bem como, para apresentar o cálculo do débito atualizado, 

incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), para posterior prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945207 Nr: 57508-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SOUZA SIQUEIRA

 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:

 Código do Processo nº 945207

Vistos,

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença prolata nos autos, que declarou a revelia da parte requerida, 

encontra-se transitada em julgado (fls. 98).

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial."

 Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749/SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Assim, deverá o feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta 

fase de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o prazo. Decorrido, certifique-se nos autos, a 

seguir, intime-se a parte exequente para em cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII do CPC, bem como, para apresentar o cálculo do débito atualizado, 

incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), para posterior prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 899085 Nr: 29111-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR OLIVEIRA DO ROSARIO

 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

 Código – 899085.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 240 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 236/239 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 238 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 240.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 930571 Nr: 49606-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOENILDO DA SILVA NUNES

 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

 Código – 930571.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 216 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 211/214 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 214 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 216.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1120978 Nr: 19224-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON CORREA ALVES DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 1120978.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 216 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 198/203 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 202 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 216.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 
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formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 229080 Nr: 36234-02.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MDDVL, TTDLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documentos expedidos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372506 Nr: 8929-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROTELIS COMERCIO DE PETROLEO LTDA, 

IZABELLE AUXILIADORA MOLINA DE ALMEIDA TEIXEIRA, GUSTAVO 

HENRIQUE DE ALMEIDA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998, MIGUEL JONIL FEYDIT VIEIRA - OAB:93419/RJ, VALDEIR DE 

QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para retirar 

documentos expedidos nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913703 Nr: 39319-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 913703.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 146 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 141/144 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 144 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 146.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945835 Nr: 57903-96.2014.811.0041

 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: FLAVIA CAROLINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 14.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a rescisão do contrato de 

compra e venda por culpa da Requerida MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA, e CONDENÁ-LA pagar à parte 

Requerente FLÁVIA CAROLINA DE JESUS:1)R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC 

c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 

362 STJ); a título de danos morais;Em que pese a sucumbência parcial da 

parte Autora, esta se deu da parte mínima, razão pela qual, nos termos do 

parágrafo único do artigo 86 do CPC, CONDENO tão somente a parte 

Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do montante da 

condenação, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 

85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de março de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143517 Nr: 28923-71.2016.811.0041

 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: NAYNE BEZERRA DE MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código – 1143517.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 114 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 107/112 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 111 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 114.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1015483 Nr: 29938-12.2015.811.0041

 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: ROSANA DO CARMO BRAGA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Código – 1015483

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 146/147, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 
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JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953031 Nr: 1506-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES CAVALCANTE SOUZA

 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

 Código – 953031.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 127 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 122/124 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 123 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 127.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028559 Nr: 36070-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE

 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/MT

 Código – 1028559.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 259 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 249/253 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 252 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 259.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 762361 Nr: 14882-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES RUFINO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 762361.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 239 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 234/237 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 237 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 239.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945200 Nr: 57501-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANY ABREU LUCENA

 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:

 Código do Processo nº 945200

Vistos,

Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

A sentença prolata nos autos, que declarou a revelia da parte requerida, 

encontra-se transitada em julgado (fls. 95).

 O novo ordenamento jurídico prevê para o réu revel (art. 322 do CPC), a 

dispensa da intimação dos atos processuais àquele que deixou de 

constituir advogado nos autos, in verbis: "Art. 346: os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial."

 Também é precedente do STJ - Recurso Especial nº 1.241.749/SP 

(2009/0121178-0), que na fase de cumprimento de sentença, é 

desnecessária a intimação pessoal do devedor, que apesar de citado 

pessoalmente no processo de conhecimento, não constituiu advogado nos 

autos quedando-se inerte.

Assim, deverá o feito prosseguir naturalmente, sem necessidade de 

intimação da parte sucumbente para o pagamento do título judicial, nesta 

fase de cumprimento de sentença.

Ultrapassado o prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sem a 

comprovação do pagamento nos autos, também será devida a multa de 

10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º do artigo 523, do CPC.

Dessa forma, aguarde-se o prazo. Decorrido, certifique-se nos autos, a 

seguir, intime-se a parte exequente para em cinco dias, trazer para os 

autos as informações complementares estipuladas pelo artigo 524, inciso I 

e VII do CPC, bem como, para apresentar o cálculo do débito atualizado, 

incluindo a multa de 10% e os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), para posterior prosseguimento da execução.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 840344 Nr: 44746-90.2013.811.0041

 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: IVAN MOREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO DE BARROS BOMFIM - 

OAB:332757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Tema n. 971: a possibilidade ou não de inversão, em desfavor da 

construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente 

para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da 

construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção 

objeto de contrato ou de promessa de compra e venda.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31944 Nr: 13270-54.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - LICEU SÃO 

GONÇALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE CASSOL KLAUS, IROMI PEDRO 

KLAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIMEIRE MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:6484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6647-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCIMEIRE 

MARQUES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

13270-54.2001.811.0041, Protocolo 31944, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1181891 Nr: 44401-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMINER RODER SALIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHALED MOHAMAD KARAWI, ISSAM AHMAD 

ABDEL AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes a intimação 

de fls. 101. No ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 886204 Nr: 20684-49.2014.811.0041

 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: EBEZENEL CORREA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 947642 Nr: 58929-32.2014.811.0041

 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: CARLA DANIELA RAYMUNDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026777 Nr: 35230-75.2015.811.0041

 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: ENO LOTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIS DE ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092356 Nr: 7223-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls.239/244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1141751 Nr: 28193-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS RAQUEL DOS SANTOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls.110/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070725 Nr: 55708-07.2015.811.0041

 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: TAIS AUGUSTA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

207/235.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006909-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARQUES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA OAB - MT15769/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1006909-08.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de ação intitulada 

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARS – DANOS MORAIS” proposta por SOLANGE MARQUES DE 

PAULA em desfavor de AGEMED SAÚDE S/A, com a finalidade de compelir 

a parte requerida a autorizar a realização de tratamento médico indicado à 

Autora código 30215013 – CRANIOPLASTIA e 30101689 – 

RECONSTRUÇÃO COM RETALHOS DE GALEA APONEUROTICA e 

30210100 – RECONSTRUÇÃO COM ROTAÇÃO DO MUSCULO TEMPORAL 

e 30101239 – CURATIVO ESPECIAL SOB ANESTESIA – POR UNIDADE 

TOPOGRAFICA e materiais da marca Quality para receber todo o 

tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua 

saúde, incluindo a realização de procedimento cirúrgico, exame, 

internação, bem como o fornecimento de medicamentos. Sustenta ser 

portadora da CID C70 – Neoplasia maligna das meninges, e a D32 – 

Neoplasia benigna das meninges, e realizou a primeira fase da cirurgia de 

urgência deferida liminarmente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Liminar, em apenso (Pje nº1013740-09.2017.8.11.0041). 

Afirma que necessitando de nova cirurgia na segunda fase do tratamento, 

o médico assistente da Autora enviou ao sistema da Requerida o pedido 

para a realização do procedimento, entretanto os materiais solicitados pelo 

médico foram indeferidos, mesmo com a insistência do médico via telefone 

e e-mail com exposição das razões da indicação do procedimento, a Ré 

manteve-se irredutível sobre a negativa, motivando a propositura da 

presente ação com pedido de tutela no sentido de que a Ré seja compelida 

a autorizar o procedimento prescrito pelo médico assistente. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente reconheço a prevenção deste juízo a 

fim de fixar a competência para o processamento desta demanda 

demanda, porquanto restou evidenciado que esta ação é continente à 

ação de obrigação de fazer PJe nº1013740-09.2017.8.11.0041, recebida 

neste juízo, cujo provimento inaugural está anexado ao Id.12289649. Isto 

porque, o objeto das demandas são oriundos do mesmo fato (negativa 

indevida à cobertura de procedimento médico indicado ao 

restabelecimento da saúde da Requerida afetada pela doença CID C70 e 

CID D32 que lhe acomete), porém os pedidos desta ação são mais amplos 

e  a b r a n g e m  o s  p e d i d o s  d a q u e l a  a ç ã o  ( P J e 

nº1013740-09.2017.8.11.0041). Observo que, além dos pedidos de 

autorização para a realização e custeio de todos os procedimentos e 

implementos solicitados pelo médico assistente (comum às duas 

demandas), há nesta ação a inclusão do pedido de dano moral (inexistente 

naquela) e a especificação clara dos códigos não autorizados pela 

Requerida, bem como o pedido de cobertura de material especifico para a 

realização dos procedimentos (Quality Medical). Nesta linha, com 

fundamento no artigo 56 e artigo 58 do CPC, RECONHEÇO a CONTINÊNCIA 

desta ação com relação a ação de obrigação de fazer PJe 

nº1013740-09.2017.8.11.0041, e determino a reunião dos feitos 

objetivando o julgamento simultâneo. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil. In casu, a probabilidade do direito perfaz 

demonstrada pelo pedido médico e vigência do plano de saúde da Autora 

colacionados no Id.12289649 pág.5 (guia de internação autorizada em 

09/01/2018) e Id.12289640 pág.2, que evidenciam respectivamente a 

vigência do plano de saúde da Requerente e o exaurimento do período de 

carência em 30/06/2017, não havendo justa causa para a recusa da 

Requerida. Na sequência, o Id.12289649 pág.8 demonstra a obste que a 

Requerida esta criando para a aprovação do procedimento solicitado pelo 

médico assistente, uma vez que, com resposta evasiva, alega que parte 

dos pedidos estão contemplados em autorização pretérita, havendo 

sobreposição de solicitação, de modo que na guia de internação anexa é 

possível constatar a autorização apenas da solicitação cód.30215013 – 

CRANIOPLASTIA (Id.12289649 pág.5), datada de 09/01/2018, ao passo 

que os demais códigos não foram autorizados pela Requerida. Entretanto, 

pelas razões médicas apresentadas no documento do Id.12289649 pág.7, 

o cerne da questão está sendo o material liberado pela Requerida que não 

condiz com a recomendação médica solicitada, qual seja Quality Medical. 

Portanto, frente a resposta infundada da Requerida, aliado às explicações 

tecidas pelo médico assistente (Dr.Roger Rotta, CRM 4975), concluso a 

existência de embaraço criado pela Ré que está colocando a vida da 

Autora em injusto risco, seja pela não autorização do procedimento, ou 

pela indisponibilidade do material estritamente solicitado pelo profissional. 

A par disso, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

recusa à cobertura do custeio de material solicitado pelo médico ao 

consumidor é indevida, corroborando para a probabilidade do direito da 

Autora, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA 

INDEVIDA DE COBERTURA FINANCEIRA DE MATERIAL SOLICITADO PELO 

MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ÓRTESE E 

PRÓTESE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. 

RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO 

RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 

1691554/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE 

COBERTURA DO CUSTEIO DE MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO 

PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PREMISSA 

FÁTICA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 

CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS DEVIDA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA 

DO STJ. PRETENSÃO DE MINORAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EXORBITÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a 

jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano 

de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao 

procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão 

pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em 

autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever 

de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de 

aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se 

configura como dano moral in re ipsa (independente de prova). 

Precedentes. 2. Nas hipóteses em que o valor fixado para a indenização 

por danos morais não se afigurar exorbitante ou irrisório, por observar o 

postulado da proporcionalidade, a pretensão recursal esbarra no 

enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 785.243/ES, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 14/12/2015) Enquanto o perigo de dano evidencia-se pela própria 

natureza dos fatos, pois a demora na realização da cirurgia contribui para 

o agravamento da moléstia que acomete a parte Autora, além de majorar 

os riscos do procedimento cirúrgico. Assim, inobstante a mingua de 

provas no tocante à negativa quanto ao fornecimento do material solicitado 

pelo médico (Quality Medical), dado ao caráter de urgência laudado pelo 

médico, entendo satisfatório para este momento de cognição sumária a 

comprovação da vigência do plano (caracterizada pela guia de internação 

e autorização parcial do procedimento), e a justificativa médica 

colacionada, para a conclusão de que está havendo resistência 

injustificada por parte da Requerida em autorizar o procedimento a que o 

Requerente tem direito a fim de preservar sua vida. Logo, deve prevalecer 

neste momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do 

princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a parte Requerida 

autorizar o fornecimento do procedimento requisitado. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, para que a parte Requerida no prazo de 24h(vinte e quatro 

horas), autorize e forneça TODO O MATERIAL e PROCEDIMENTOS 

MÉDICOS de que a Autora necessitar ao tratamento da moléstia grave que 
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lhe acomete (CID C70-Neoplasia maligna das meninges e CID 

D32-Neoplasia benigna das meninges), em especial os descritos na 

exordial (código 30215013 – CRANIOPLASTIA e 30101689 – 

RECONSTRUÇÃO COM RETALHOS DE GALEA APONEUROTICA e 

30210100 – RECONSTRUÇÃO COM ROTAÇÃO DO MUSCULO TEMPORAL 

e 30101239 – CURATIVO ESPECIAL SOB ANESTESIA – POR UNIDADE 

TOPOGRAFICA, sendo os materiais da marca Quality Medical), sob pena 

de multa POR HORA de descumprimento no importe de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação 

e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 

334 e artigo 335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de 

emenda a inicial. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO 

DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA 

SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032028-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY AMORIM DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA OAB - MT18848/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL PATRICK DO AMARAL SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1032028-05.2017.8.11.0041(B) VISTOS, As partes na 

audiência de conciliação (ID 12154692) propuseram pela suspensão do 

feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, inclusive no tocante ao prazo para 

apresentar contestação. DEFIRO o pedido de suspensão do processo pelo 

prazo estipulado, conforme disposto no artigo 313,§4º do CPC/2015. 

Aguarde-se em Cartório o decurso de prazo, após intimem-se as partes 

para requerer o que de direito para prosseguimento do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016936-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO)

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT0012747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

MILTON EDUARDO COLEN OAB - MG63240 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1016936-84.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11584955/11584968 requer a extinção do presente feito por 

desistência da ação, com anuência da parte Requerida ID. 11584955. Ante 

o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pela 

parte REQUERENTE, ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade 

se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Novo Código de Processo 

Civil). Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006901-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO DIAS DO NASCIMENTO (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1006901-65.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11895154 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11841615/11841637 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11841633 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11895154. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007637-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

BRUNO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007637-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNO 

TRINDADE, CLARA MARIA DA CUNHA 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, 27 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007012-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRA MEZZALIRA OAB - RS102442 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007012-15.2018.8.11.0041 AUTOR: MEDVIA 

DIAGNOSTICO LTDA. RÉU: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA W Vistos em Correição. Trata-se de Ação Monitória na 

qual, segundo se observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em 

termos e há prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. 

Cabível, no caso concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 

a 702, todos do Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do 

comprovante de citação devidamente cumprido, cumprir a obrigação 

referida na petição inicial, assim como pagar os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, ou, em igual prazo, 

oferecer Embargos Monitórios, sob pena de revelia e de conversão 

automática do procedimento em executivo, lastreado em título judicial (CPC 

art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no instrumento de citação que, cumprida a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do 

pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

corrigidas monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007705-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN RODRIGUES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007705-96.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCIAN 

RODRIGUES FERNANDES RÉU: 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, 27 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006230-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

EDIOGO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LENIR ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTERO PAES DE BARROS NETO (REQUERIDO)

CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006230-08.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE DO 

ROSARIO DE ALMEIDA, TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA, CANDIDO 

FIRMINO DE ALMEIDA, LENIR ALVES DE ALMEIDA, LIDIO ESTEVAO DE 

ALMEIDA, BENEDITA DE ALMEIDA SILVA, EDIOGO NUNES DA SILVA, 

NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA REQUERIDO: ANTERO PAES DE 

BARROS NETO, CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS W 

Vistos em Correição. Verifica-se que a parte autora pediu o deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sustentando não possuir 

condições financeiras de arcar com os custos do processo. É certo que o 

art. 98 do Código de Processo Civil assegura a toda pessoa natural ou 

jurídica, com insuficiência de recursos, o direito à gratuidade de justiça. 

Nos termos do art. 99 e seu § 2º do mesmo Diploma Legal, o pedido de 

gratuidade pode ser formulado na petição inicial, sendo que o seu 

indeferimento só se justifica se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Com 

efeito, embora exista presunção de veracidade da alegada 

hipossuficiência financeira, impõe-se, na análise da concessão, uma 

constatação preliminar minimamente plausível acerca de tal indício 

aparente que a Lei confere à parte que assim se declara, sob pena de 

desvirtuar-se a finalidade precípua da norma, cuja mens legis é a 

concessão da gratuidade de justiça àquelas pessoas realmente 

desprovidas de recursos – pela própria carência e pobreza, ou que não 

possam prestá-los imediatamente em sua integralidade, sob o risco de 

comprometer sua subsistência e de sua família, o que, enquadrando-se 

nesta última hipótese, abre-se a possibilidade de parcelamento, conforme 

autoriza o § 6º do art. 98, do CPC[1]. Nesse sentido, vide decisão do 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais (AI 148945/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)”. No caso dos 

autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a 

presunção da alegada necessidade da assistência, pois, além dos autores 

sequer terem se qualificado, não há nos autos documentos hábeis para 

aferir sua renda, situação que obsta, neste primeiro momento, o 

acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. Ademais, sendo oito 

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 
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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, 

27 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FERREIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1000856-11.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, constatei que a petição inicial 

protocolada pelo requerente esta em nome de outra pessoa e não condiz 

com os documentos a ela anexados, assim, intimo o advogado do autor 

para que corrija o equivoco e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Nada mais, por ser verdade firmo a presente. 

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1041721 Nr: 42410-45.2015.811.0041

 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: ROSANGELA BERBIGEIER FEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MESQUITA BUZZETTI - 

OAB:OAB/MT 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 828598 Nr: 34452-76.2013.811.0041

 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: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. LOPES LIMA & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 786766 Nr: 40674-94.2012.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

RAFAEL CANDIDO FARIA - OAB:261.519/SP, RAFAEL COSTA 

BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:116691

 Certifico que a Certidão de intimação de fls. 457, foi expedida 

erroneamente, por esta razão faço nova INTIMAÇÃO aos requeridos para 

se manifestar sobre os Embargos de Declaração juntados as fls. 454/456, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147383 Nr: 30588-25.2016.811.0041

 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: EDUARDO CAIRO CHILETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTERO PAES DE BARROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT, LUIS ALMEIDA DE FIGUEIREDO FILHO - OAB:7050/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTERO PAES DE BARROS 

NETO - OAB:OAB/MT 11.384

 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 
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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.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, 

bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 246522 Nr: 14194-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.O.S., WANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA - 

OAB:12823, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - OAB:13132, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, GLAUCO 

DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT

 Intimo a parte exequente para que apresente dados bancários para 

levantamento de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 246522 Nr: 14194-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F.O.S., WANESSA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CRISTINA DA FONSECA - 

OAB:12823, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - OAB:13132, 

REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, GLAUCO 

DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT

 Vistos em Correição,

Exceção de pré-executividade não é instrumento processual adequado 

para a reforma de decisão judicial irrecorrida.

E, nesse ponto, imperioso anotar que, por meio das decisões judiciais de 

fls. 217 e 247, reconheceu-se a mora da executada-excipiente a partir da 

data em que os valores deveriam ter sido adimplidos, mesmo que com o 

depósito judicial, tanto que ali se anotou a incidência da multa no 

percentual de 10%.

Reconhecida a mora, a correção deve contemplar os juros 

correspondentes.

 Dessa forma, inobstante as relevantes razões apontadas pela executada 

na exceção, com vistas a demonstrar a ausência de sua mora, a decisão 

judicial [irrecorrida] a reconheceu e, uma vez preclusa, descabe 

rediscuti-la nesta quadra.

 Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos do contador judicia [fls. 276v], 

determinando seja a executada intimada para efetuar o depósito do valor 

ali indicado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários no 

percentual de 10%, além de penhora on line.

Por ocasião do pagamento, a executada deverá proceder a atualização 

dos valores [juros e correção] até a data do efetivo depósito.

No que tange aos valores depositados em Juízo em favor do autor, 

DEFIRO a expedição de alvará judicial para o levantamento, autorizado que 

este seja efetuado em favor do seu procurador [havendo requerimento], 

pois tem poderes especiais para tanto [fls. 288].

 Nessa última hipótese, nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se 

ciência da presente à parte beneficiária da expedição do alvará judicial, 

por qualquer meio idôneo.

Int.

Cuiabá, 19 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 783370 Nr: 37067-73.2012.811.0041

 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: SANDRO SANTIAGO AFONSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A DAMASCENO - ME, SERVFLEX 

PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonel Pio da Silva - 

OAB:13813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 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 apenas para CONDENAR às requeridas em obrigação de fazer, 

consistente na emissão da nota fiscal referente às mercadorias adquiridas 

pela requerente, confirmando a liminar acostada às fl. 40/41.Tendo em 

vista que houve sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 do CPC, 

CONDENO às partes ao pagamento de 1/3 das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, os 

quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o advogado de cada parte, 

nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a 

autora deverá arcar com R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de honorários [dois 

mil para o advogado de cada ré] e as rés solidariamente com o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Entretanto, a exigibilidade de tal cobrança ficará 

suspensa em relação a requerente, por força do artigo 98, §3º, do mesmo 

Código (justiça gratuita).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.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381376 Nr: 16932-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA HERAOUI SCAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU CAVALHEIRO, CIRSO FERREIRA, ENIO 

DESTECEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SANTOS 

GUIMARÃES MOITINHO - OAB:13713/MT, RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011-MT

 Processo n.º 16932-45.2009.811.0041 Código 381376

Vistos em Correição,

Compulsado os autos, verifico que o devedor principal [Alceu Cavalheiro] 

não foi devidamente citado, razão pela qual determino o cumprimento da 

decisão de fl. 75.

Sem prejuízo das deliberações supra, tendo em vista a desnecessidade 

da citação de todos os co-devedores para prosseguimento da execução , 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

memoria atualizada do débito

Por fim, tendo em vista a decisão proferida nos embargos à execução em 

apenso, proceda-se a retificação na capa dos autos, excluindo-se o 

executado Enio Desbessel do polo passivo desta ação.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718487 Nr: 9212-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DESBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA HERAOUI SCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 200 de 586



OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

presentes Embargos à Execução, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o que faço para declarar a nulidade da fiança, 

em razão de falsidade na assinatura, e, consequentemente, excluir o 

embargante Enio Desbessel do polo passivo da Ação de Execução, 

[381376].Condeno a parte embargada/exequente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como ao pagamento dos honorários 

periciais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Comunique-se ao perito 

sobre a presente sentença.Proceda com a juntada de cópia da presente 

sentença nos autos principais (autos nº 16932-45.2009.811.0041, Código 

381376).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo 

da META 2/2016-CNJ.Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 456800 Nr: 27391-72.2010.811.0041

 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: MILTON DE QUEIROS ROSA, JOSÉ ROSA FILHO, 

LUIZZA DE QUEIROS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e 

honorários advocatícios, os quais 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 prioritariamente, uma vez 

que se trata de processo da META 2/2015-CNJ.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

26 de Março de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 751973 Nr: 3764-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA, TATIANE CRISTIANE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON C. F. ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO TAMBARA - OAB:16875 - BA, HELEN 

VANESSA O. RITT ZANCHIN - OAB:9656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO 

- OAB:10126/O, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - OAB:6572, NAYARA 

PEREIRA SOARES - OAB:19691/O, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO 

- OAB:6.524-B/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à 

execução, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.HOMOLOGO, contudo, o pedido de desistência da execução em face 

da embargante-executada Maria Célia de Oliveira.CONDENO às 

embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte 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 [fl. 08], nos termos 

do art. 98 do CPC.Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a 

inclusão do patrono da Embargada, Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira – 

OAB/MT 6.551-A e Dra. Norma Sueli de Caires Galindo – OAB/MT 6.524-B 

na capa dos autos e no sistema Apolo, consoante requerimento de fl. 

78.Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se prioritariamente, uma vez que se trata de processo da META 

2/2015-CNJ.Traslade cópia integral desta sentença para os autos em 

apenso [135604].Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas 

de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 26 de Março de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370536 Nr: 7376-19.2009.811.0041

 AÇÃO: 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: SERYS SLHESSARENKO, NATASHA SLHESSARENKO 

FRAIFE BARRETO, PAULO ROBERTO RIBEIRO, LARISSA SLHESSARENKO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA MCD LTDA, ELY JOSE DE SOUZA 

DIAS, ELY JOSÉ BIAS E DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, 

LEONARDO SLHESSARENKO - OAB:2246/MT, LISA MARIA ALVIM 

PENA CANAVARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT, ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nas iniciais 

dos processos n.º 102/2009 (Cód. 370536) e n.º 30866-36.2010 (Código 

462196) para:Condenar os requeridos Ely José de Souza Dias (ou Ely 

Santantonio), Elias Dias Bias e Editora MCD LTDA, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais, equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) em favor da autora Serys Slhessarenko Fraife Barreto; 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor Alexandre Slhessarenko; 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora Natasha Slhessarenko 

Fraife Barreto; R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do autor Leonardo 

Slhessarenko Filho; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora 

Larissa Slhessarenko Ribeiro.Condenar os requeridos à obrigação de 

fazer, consistente em providenciar a exclusão definitiva das matérias 

publicadas em 12.12.2008, 13.04.2010 e 16.04.2010, onde aparecem os 

nomes dos autores, constantes nos sites/blogs nominados como 

w w w . d i a r i o d o p o v o c u i a b a . c o m ,  w w w . l u t a c u i a b a n a . c o m , 

d ia r i odacap i t a l . b l og s p o t . c o m ,  w w w . a o c o m b a t e . b l o g s p o t . c o m , 

t r i b u n a p o p u l a r c u i a b a n a . b l o g s p o t . c o m ,  e 

www.cacetaocuiabano.blogspot.com, ou outros de seus domínios com o 

mesmo conteúdo.JULGO, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pelo autor Paulo Roberto Ribeiro.Considerando que os autores Serys 

Slhessarenko, Alexandre Slhessarenko, Natasha Slhessarenko, Leonardo 

Slhessarenko Filho e Larissa Slhessarenko sucumbiram somente em parte 

mínima do pedido, CONDENO os requeridos ao pagamento integral das 

custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor total das condenações, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Translade-se cópia desta sentença para os 

autos em apenso.Regist rada nesta data no s is tema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

23 de Março de 2018.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 462196 Nr: 30866-36.2010.811.0041

 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: ALEXANDRE SLHESSARENKO, LEONARDO 

SLHESSARENKO FILHO, SERYS MARLY SLHESSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY JOSE DE SOUZA DIAS, ELIAS DIAS BIAS, 

EDITORA MCD LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:
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 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos nas iniciais 

dos processos n.º 102/2009 (Cód. 370536) e n.º 30866-36.2010 (Código 

462196) para:Condenar os requeridos Ely José de Souza Dias (ou Ely 

Santantonio), Elias Dias Bias e Editora MCD LTDA, solidariamente, ao 

pagamento de indenização por danos morais, equivalente a R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) em favor da autora Serys Slhessarenko Fraife Barreto; 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor Alexandre Slhessarenko; 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora Natasha Slhessarenko 

Fraife Barreto; R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor do autor Leonardo 

Slhessarenko Filho; e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora 

Larissa Slhessarenko Ribeiro.Condenar os requeridos à obrigação de 

fazer, consistente em providenciar a exclusão definitiva das matérias 

publicadas em 12.12.2008, 13.04.2010 e 16.04.2010, onde aparecem os 

nomes dos autores, constantes nos sites/blogs nominados como 

w w w . d i a r i o d o p o v o c u i a b a . c o m ,  w w w . l u t a c u i a b a n a . c o m , 

d ia r i odacap i t a l . b l og s p o t . c o m ,  w w w . a o c o m b a t e . b l o g s p o t . c o m , 

t r i b u n a p o p u l a r c u i a b a n a . b l o g s p o t . c o m ,  e 

www.cacetaocuiabano.blogspot.com, ou outros de seus domínios com o 

mesmo conteúdo.JULGO, ainda, IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

pelo autor Paulo Roberto Ribeiro.Considerando que os autores Serys 

Slhessarenko, Alexandre Slhessarenko, Natasha Slhessarenko, Leonardo 

Slhessarenko Filho e Larissa Slhessarenko sucumbiram somente em parte 

mínima do pedido, CONDENO os requeridos ao pagamento integral das 

custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sobre o valor total das condenações, nos termos do § 2º do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Translade-se cópia desta sentença para os 

autos em apenso.Regist rada nesta data no s is tema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

23 de Março de 2018.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 361231 Nr: 31514-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERYS SLHESSARENKO, NATASHA SLHESSARENKO 

FRAIFE BARRETO, LARISSA SLHESSARENKO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIARIO DO POVO, ELY SANTANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Medida Cautelar promovida 

por Serys Slhessarenko Fraife Barreto, Natasha Slhessarenko Fraife 

Barreto e Larissa Slhessarenko Ribeiro em desfavor de Ely Santantonio e 

“Diário do Povo”, confirmando a liminar deferida às fls. 47/48.CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 23 de Março de 2017.P. R. I. 

C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432037 Nr: 12045-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO, LEONARDO 

SLHESSARENKO FILHO, SERYS MARLY SLHESSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DIAS BIAS, EDITORA MCD LTDA, ELY 

JOSE DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, LISA 

MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - OAB:12.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Medida Cautelar promovida 

por Alexandre Slhessarenko, Leonardo Slhessarenko e Serys 

Slhessarenko em desfavor de Ely Santantonio, Editora MCD LTDA e Elias 

Dias Bias, confirmando a liminar deferida às fls. 30/31, à exceção da 

busca e apreensão, pela perda do objeto.CONDENO os requeridos ao 

pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais).Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

23 de Março de 2017.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 377643 Nr: 13821-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÉCIO NAZARENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DÁLIA JR - 

OAB:OAB/MT 1.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Vistos em Correição.

Tendo em vista a sentença proferida nos autos dos embargos à execução 

(Proc. 18371-91.2009.811.0041 – Cód. 381940), onde houve a 

compensação das dívidas, reduzindo o valor da execução tão somente 

para R$ 4.785,88 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 

oito centavos), intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito.

Após, remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 381940 Nr: 18371-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÉCIO NAZARENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIA - OAB:8694, PRISCILLA RIBEIRO PEIXOTO BORGES - 

OAB:14378, SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR - OAB:1602-MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

Embargos à Execução, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, o que faço para proceder à compensação do crédito do 

embargante, no valor de R$ 26.183,28 (vinte e seis mil cento e oitenta e 

três reais e vinte e oito centavos), com o crédito do embargado, no valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo a execução prosseguir pelo 

valor excedente, correspondente a R$ 4.785,88 (quatro mil setecentos e 

oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sobre os quais deverão 

incidir juros de mora desde a citação do embargante na ação de execução 

e correção monetária desde a emissão do cheque em execução. Condeno 

a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Proceda-se com a 

juntada de cópia da presente sentença nos autos principais (autos nº 

304/2009, Código 377643) e, após trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito com as baixas e anotações de estilo.Registrada nesta data 

no sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 

de Março de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 821947 Nr: 28132-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, ENGENHARIA 

E MANUTENAÇA LTDA, PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MAZZORANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:/MT 7.302-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT

 PROCESSO N.º 28132-10.2013.811.0041 (CÓDIGO: 821947)Vistos em 
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Correição.Trata-se de Embargos à Execução opostos por SAEM – 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA., já 

devidamente qualificada nos autos, em desfavor de ANGELO 

MAZZORANA, também qualificado, buscando a improcedência da Ação de 

Execução nº 27545-22.2012.811.0041, por meio da qual o embargado 

pretende receber a quantia atualizada de R$202.556,04 (duzentos e dois 

mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), proveniente 

do cheque n.º 000330. A autora/embargante sustenta que havia entre as 

partes uma relação negocial consubstanciada no que seria um contrato de 

mutuo em razão do empréstimo particular de valores. Assevera que o 

cheque objeto da Ação de Execução Cód. 774350 já estaria quitado, 

contudo o embargado recusou-se a lhe devolver a cártula, e que os 

cheques que embasam a Ação Monitória Cód. 774420 (envolvendo as 

mesmas partes) referem-se aos juros abusivos que estariam sendo 

cobrados, de modo de que, ambas as demanas devem ser julgadas 

improcedentes, pois, o exequente/embargado busca enriquecer-se com a 

prática de agiotagem.Relata, ainda, que teria sido ameaçado e que esta 

sendo prejudicado pela cobrança excessiva de juros em razão do 

empréstimo realizado, pois, do período em que lhe foi concedido o crédito 

de R$139.900,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos reais) em 

18.04.2011, já teria realizado o pagamento da quantia de R$235.767,00 

(duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais), 68% 

(sessenta e oito por cento) do valor originário.Instado a se manifestar 

acerca da produção de provas, a embargante manifestou-se à fl. 84 pela 

produção de prova testemunhal e pericial a fim de comprovar a prática de 

agiotagem. DECIDO.Ao que se extrai dos autos, a divergência entre as 

partes está

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1122577 Nr: 19872-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR DURIGAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KING YESHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, MANOEL SANTANA GONÇALVES DE AMORIM, LUZIA INES 

TINTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADAO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Consumo com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Maria Ocirene de Souza em desfavor de 

CAB – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto.

No despacho de fl. 39 restou determinada a intimação da parte autora para 

emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento.

Todavia, consoante certidão de fl. 40, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, deixando de juntar aos autos elementos de prova.

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. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nota-se, entretanto, que apesar de regularmente intimado, o causídico da 

parte autora não providenciou a emenda da inicial, deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o seu recebimento, 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.

 Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da medida liminar, 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. 319, 

Inciso V, e no art. 292, inciso V, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 22 de Fevereiro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1060667 Nr: 51314-54.2015.811.0041

 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: ALAN BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Vistos em Correição.

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por 

Alan Barbosa dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo em 

audiência conciliatória (fls. 57/v) 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 de 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.

Dispenso as partes ao pagamento das custas, uma vez que a parte autora 

é beneficiaria da justiça gratuita.

As partes acordaram pela dispensa do prazo recursal.

Em razão disso, Expeça-se alvará eletrônico em favor do requerente.

Autorizo a transferência do valor da indenização ao advogado do 

requerente, na forma requerida às fls. 66, pois possui procuração com 

poderes especiais (fl. 17).

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 Fevereiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158620 Nr: 35350-84.2016.811.0041

 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: LUCIENE FERREIRA GUILHERME

 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:

 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 e honorários advocatícios sucumbênciais que fixo 10% do 

valor da causa, 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.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 

Fevereiro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810452 Nr: 16944-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRILO GUZZI E KENSY LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO 

SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 344 do CPC, DECRETO A REVELIA 

da parte ré e, com fulcro nos artigos 355, inciso II, e 487, inciso I, ambos 

do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória, o que faço para constituir 

o título executivo extrajudicial no valor de R$4.742,72 (quatro mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), 

consistente na somatória dos cheques nºs 310885 e 310886 de fl. 46, o 

qual deve corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da emissão do 

cheque e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da data de apresentação.CONDENO a parte requerida, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, 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, 08 Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106679 Nr: 13262-52.2016.811.0041

 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: WORLD SPORTS E MARKETING SOLUÇÕES 

ESPORTIVAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: joilson lima dos santos - OAB:, 

RAFAEL VACCARI TAVARES - OAB:158809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:16.394, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Ante o exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, REJEITO os Embargos 

Monitórios opostos e, por consequência JULGO PROCEDENTE a Ação 

Monitória, o que faço para constituir em título executivo extrajudicial o valor 

de R$ R$84.943,33 (oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e três 

reais e trinta e três centavos) constante na Nota Fiscal de fl. 14v.Este 

valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento da 

obrigação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir a partir da citação da embargante/requerida.CONDENO a parte 

requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 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, 15 de Fevereiro de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021460-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBENSON GUSMAO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1021460-61.2016.8.11.0041 AUTOR: ROBENSON 

GUSMAO SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Robenson Gusmao Santana, em 

desfavor de Porto Seguro Companhia 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. 4273802 - Pág. 1/2). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6719952- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6719952- Pág. 3/4). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 7300306- Pág. 1/22). 

Impugnação à contestação (id. 8810102- 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 

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. 

4730794). 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 da certidão de ocorrência (id. 4266379) boletim de atendimento 

médico (id. 4266379 - Pág. 2/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 

6719952 - 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. 9190719 - Pág.5/6) 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 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 

(15.11.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 
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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, 23 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006282-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES SILVA MASCARANHAS (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 1006282-38.2017.8.11.0041 AUTOR: THALES SILVA 

MASCARANHAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por THALES SILVA MASCARANHAS, 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, já qualificada nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 06.01.2017, 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. 5026567- Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 8692099- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 8692099- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 7980849- Pág. 1/20). Impugnação à contestação (id. 

8195963- 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. 5017270 

– Pág. 1/5). 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. 5017264- Pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 5017271- Pág. 1/6), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 8692099- 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% (8692099- 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 (06.01.2017), 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 
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CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012381-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEON SILVESTRE DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1012381-24.2017.8.11.0041 AUTOR: GILDEON 

SILVESTRE 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 Gildeon Silvestre De Andrade 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 31.12.2016, 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. 6856158- Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 9508386- Pág. 1/26). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 9597068- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 9597068- 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. 

6647239- 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. 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 ocorrência (id. 6647228 – Pág. 1/2), 

boletim de atendimento médico (id. 6647231- 6647235), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 9597068 - 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. 9597068- 

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 (31.12.2016), 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, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016924-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AKILLIS JUNIOR BRANDAO EVANGELISTA (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016924-70.2017.8.11.0041 AUTOR: AKILLIS JUNIOR 

BRANDAO EVANGELISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por AKILLIS JUNIOR BRANDAO 

EVANGELISTA, em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 15.02.2017, 

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. 8033485- Pág. 01/02). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10066265- Pág. 01). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10066265- Pág. 

03/04). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 9178373- Pág. 

01/26). Impugnação à contestação (id. 9987065- Pág. 01/08). 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 

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. 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. 

7920870- Pág. 1/6). 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. 7920862 

- Pág. 01/03), boletim de atendimento médico (id. 7920865- Pág. 01), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 10066265- 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 incompleta no membro (ombro direito), de média 

repercussão, avaliada em 50% de 25% (id. 10066265- Pág. 03/04), 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 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 (15.02.2017), 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, 26 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 1006189-75.2017.8.11.0041 AUTOR: GABRIEL JESUS 

DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por GABRIEL JESUS DE CAMPOS, em desfavor de 
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Porto Seguro Cia 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. 5027560- Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 8878357- Pág. 1/14). 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 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 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. 5009948 e 5009965), boletim de 

atendimento médico (id. 5009970), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 8332563- 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 (ombro 

esquerdo), de média repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 8332563- 

Pág. 3/4), 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 

(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, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003255-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1003255-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ERIVALDO 

MARTINS DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por GABRIEL JESUS DE CAMPOS, 

em desfavor de Porto Seguro Cia 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. 5027560- Pág. 1/2). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 8878357- Pág. 1/14). 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 que operam o 
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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 ombro esquerdo. O 

nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 5009948 e 5009965), boletim de 

atendimento médico (id. 5009970), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 8332563- 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 (ombro 

esquerdo), de média repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 8332563- 

Pág. 3/4), 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 

(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, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010224-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SILVA PRUDENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 1010224-78.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE LUIZ 

SILVA PRUDENCIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por JOSE LUIZ SILVA PRUDENCIO, 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, já qualificada nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 23.08.2016, 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. 6038706 - Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 9201701 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 9201701- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9175507- Pág. 1/27). Impugnação à contestação (id. 

9850486- 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, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (Id. 

5854795– 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 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. 5854776- Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 5854785- Pág. 1/2), bem como pela pericia médica judicial (id. 
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9201701- 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 do membro pé 

esquerdo, avaliado em 10% de 50% (9201701- 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: 10%; O Valor a ser 

indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 50% (B) x 10% (C) = R$ 675,00 

(seiscentos 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$ 675,00 (seiscentos 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 (23.08.2016), 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, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011070-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE OTAVIO CALIL MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1011070-95.2017.8.11.0041 AUTOR: FELIPE OTAVIO 

CALIL MENDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por Felipe Otavio Calil Mendes, em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 26.06.2016, 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. 6036431- Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 9190719 - Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 9190719 - Pág. 5/6). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 8691031 - Pág. 1/25). Impugnação à contestação (id. 

9333337- 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. 

6030837). 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 no membro “inferior esquerdo”. O nexo de 

causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (id. 6030805- Pág. 1/2) boletim de atendimento 

médico (id. 6030826- Pág. 1/4), bem como pela pericia médica judicial (id. 

9190719 - 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 (id. 9190719 - Pág.5/6) 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 210 de 586



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 

(26.06.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021645-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA 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:

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 1021645-02.2016.8.11.0041 AUTOR: LUIZ PEREIRA 

BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT movida por LUIZ PEREIRA BARROS, em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, 

em síntese, que em 01.11.2016, 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. 4286625 - Pág. 01/02). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 

7361322- Pág. 01). Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação 

(id. 7361322- Pág. 03/04). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

6834533- Pág. 01/20). Impugnação à contestação (id. 8263621- Pág. 

01/14). 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 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 

desnecessário se apresentada contestação de mérito, pois resta 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 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. 4282622- Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 4282622- Pág. 04), bem como pela pericia médica judicial (id. 

7361322- 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 (tornozelo 

direito), de média repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 7361322- 

Pág. 3/4), 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 

(01.11.2016), 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 
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advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020709-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIJOSETE VERGILIO DA SILVA (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 1020709-74.2016.8.11.0041 REQUERENTE: RIJOSETE 

VERGILIO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT movida por RIJOSETE VERGILIO DA 

SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 21.06.2016, 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. 4273799- Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 6851940 - Pág. 1/27). 

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 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (id. 

5486482). 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. 4145429 - 4145430), 

boletim de atendimento médico (id. 4145433 - 4145441), bem como pela 

pericia médica judicial (id. 6745197- 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 esquerda avaliado em 25% de 70%, (id. 6745197- Pág. 2/3), 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: 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 reias, e cinquenta centavos). Portanto, o 

Requerente faz jus à quantia total de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reias, 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 reias, 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 (21.06.2016), 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, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010038-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO DE QUEIROZ (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)

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 1010038-55.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLOS 

MAGNO DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por CARLOS MAGNO DE QUEIROZ, 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que em 14.01.2017, 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. 6038786- Pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 9200561- Pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 9200561- Pág. 3/4). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9065974 - Pág. 1/21). Ofertado impugnação à 

contestação (id. 10465012 – 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. 

5840521). 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial no membro 

joelho direito e mão direita. O nexo de causalidade entre às lesões e o 

acidente está comprovado por meio do boletim de ocorrência (id. 5840526 

- Pág. 1/2), boletim de atendimento médico (id. 5840526 - Pág. 3/8), bem 

como pela pericia médica judicial (id. 9200561 - 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 50% de 25%, bem como invalidez permanente 

parcial incompleta no membro mão direita, de média repercussão, avaliada 

em 25% de 70% 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). 

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). 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 

(14.01.2017), 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, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019941-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHO COELHO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 1019941-51.2016.8.11.0041 AUTOR: RODOLPHO 

COELHO DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Rodolpho Coelho Da Cunha em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 02.07.2016, 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. 3704597- Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 5616390- Pág. 1/26). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6043474- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6043474- Pág. 2/3). 

Oferecida impugnação à contestação ( id. 7272246 – 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. 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 

ocorrência (id. 3689146– Pág. 9/10), boletim de atendimento médico (id. 

3689146– Pág. 11), bem como pela pericia médica judicial (id. 6043474- 

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. 6043474- 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 (02.07.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002639-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1002639-72.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON 

APARECIDO DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por Rodolpho Coelho Da Cunha em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 02.07.2016, 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. 3704597- Pág. 1/2). A 

requerida ofereceu peça contestatória (id. 5616390- Pág. 1/26). A 

audiência de conciliação foi infrutífera (id. 6043474- Pág. 1). Foi realizada 

avaliação médica para fins de conciliação (id. 6043474- Pág. 2/3). 

Oferecida impugnação à contestação ( id. 7272246 – Pág. 1/8). É a 

síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do Código 
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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 no membro superior esquerdo. O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio boletim de 

ocorrência (id. 3689146– Pág. 9/10), boletim de atendimento médico (id. 

3689146– Pág. 11), bem como pela pericia médica judicial (id. 6043474- 

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. 6043474- 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 (02.07.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte 

mínima do pedido, CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, 

após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015567-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MORAIS DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015567-55.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIMAR 

MORAIS DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 1. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT movida por LUCIMAR MORAIS DA LUZ, em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 14.11.2014, 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. 7274207- pág. 1/2). A audiência de conciliação 

foi infrutífera (id. 9634101, pág. 1). Foi realizada avaliação médica para 

fins de conciliação (id. 9634101, pág. 2/3). A requerida ofereceu peça 

contestatória (id. 9608506 - pág. 1/18). Impugnação à contestação (id. 

10593365 - 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 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. 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. 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 Alto Araguaia. 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 
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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. 7267104- Pág. 1/2), boletim de atendimento 

médico (id. 7267107- Pág. 1/3), bem como pela pericia médica judicial (id. 

9634101, 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 incompleta no membro (ombro 

direito), de média repercussão, avaliada em 75% de 25% (id. 9634101, 

pag. 2/3), 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: 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 e cinco centavos). 

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) (id. 9608514, 

pág. 04). Portanto, o Requerente faz jus à quantia da diferença, entre o 

valor devido e oefetivamente pago, total de R$ 168,75 (cento e sessenta e 

oito 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$ 168,75 (cento e sessenta e oito 

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 (14.11.2014), 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, 26 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022135-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 26/04/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010158-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN LEITE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 26/04/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036974-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1036974-20.2017.8.11.0041, : 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, ABATIMENTO 
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PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. AUTOR: DESTAK AGENCIA VIAGENS 

TURISMO LTDA - ME RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Considerando que a parte autora se trata de pessoa jurídica, para a qual, 

nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não limita a favor 

a presunção relativa de hipossuficiência, necessária se faz a 

comprovação da alegada incapacidade financeira para arcar com as 

custas e despesas processuais. Portanto, com fulcro no art. 99, § 2º, do 

citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos o seu balanço patrimonial e 

as demonstrações contábeis do último exercício, além de outros 

documentos hábeis a comprovar a sua alegada incapacidade econômica, 

sob pena de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendida a 

determinação ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020803-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE AZEVEDO 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020803-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE AZEVEDO 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020803-85.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE MARIO 

DE AZEVEDO VITAL RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020896-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020896-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020896-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

DO CARMO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025820-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR SCHWINN (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025820-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR SCHWINN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025820-05.2017.8.11.0041 AUTOR: LENIR 

SCHWINN RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos 

etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré 

parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial 

do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve 

arcar com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO 

INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - 

RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e 

a vítima de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de 

conseguinte, a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o 

pagamento dos honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por 

ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser 

cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017710-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NERIS BARBOSA (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)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017710-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NERIS BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017710-17.2017.8.11.0041 

AUTOR: SANDRA NERIS BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que houve o depósito dos 

honorários periciais (id.11539815), dê-se efetividade a decisão de 

id.10673024. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010790-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 
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3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010790-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010790-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016717-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVIO SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016717-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVIO SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016717-71.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO SILVIO 

SOUZA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 
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PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015389-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MARTINS 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Impulsiono os autos intimando a parte requerida 

para efetuar o pagamento dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015389-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MARTINS 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015389-09.2017.8.11.0041 AUTOR: ALTAIR 

MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 
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OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002079-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO JORGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da 

Capital recebeu os autos n° 1002079-33.2017.8.11.0041, oriundo da Nona 

Vara Cível da Capital, com a finalidade de agendar sessão de 

mediação/conciliação, a qual foi designada para o dia 4 de Maio de 2018, 

às 9h00min. Nos termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação 

e Conciliação – FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e 

advogados. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 6 de março de 2018. 

MARTA MARIA REZENDE Gestora Judiciária da Central de Conciliação e 

Mediação da Capital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024652-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ PEDROZO DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024652-65.2017.8.11.0041 AUTOR: C3WA - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RÉU: DENIZ PEDROZO DE 

ALMEIDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que a citação da 

requerida já foi cumprido por meio de oficial de justiça (ID: 11119903) que 

certificou que a requerida não reside no local indicado no 

mandado.Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para apresentar novo endereço da parte requerida, para 

cumprimento da citação. Cuiabá - MT, 27 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: 1029528-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VERISSIMO NERES (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 26/04/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005110-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1005110-27.2018.8.11.0041, : 

Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. AUTOR: 

CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Consignação em Pagamento com Pedido de Antecipação de Tutela, 

ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FOREST HILL, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S/A. A ação 

dispõe acerca da fatura de competência 01/2018, em que a parte autora 

não concorda como valor cobrado na mesma, alegando estar acima de 

sua média de consumo. Ocorre que, em que pese as alegações autorais, 

a parte demandante ingressou anteriormente com a ação de idêntico 

cunho, distribuída sob n° 1001732-63.2018.8.11.0041, não qual contesta a 

fatura de competência 12/2017. Verifica-se que na demanda acima 

mencionada, foi reconhecido que a relação de consumo havida entre as 

partes, consubstancia-se em obrigação de trato sucessivo e, portanto, 

abrange todas as faturas vencidas e vincendas geradas com valores 

acima da média de consumo, desde a propositura da citada ação. Desse 

modo, é inconteste que, com o reconhecimento da obrigação de trato 

sucessivo em razão da sua natureza, abarca também o objeto do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 222 de 586



presente feito, considerando que todas as faturas geradas com valores 

acima da media de consumo, já se encontram tuteladas no bojo da ação 

1001732-63.2018.8.11.0041, sendo certo que a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, é medida que se impõe. Com essas considerações, 

diante esvaído o seu objeto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil. Não 

tendo sido angularizada a relação processual por meio da citação, 

incabível a condenação em honorários advocatícios. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Cuiabá, 27 de março de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029528-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA VERISSIMO NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029528-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA 

CARLA VERISSIMO NERES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005672-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005672-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA RÉU: ANTONIO EDUARDO 

PEREIRA Vistos etc. A parte autora pugna pelo deferimento da tutela 

antecipada para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e 

venda do imóvel, bem como, requer a entrega do veículo objeto de 

pagamento do referido contrato. Contudo, ao analisar detidamente os 

autos, restou verificado, que a autora não colacionou aos autos Matrícula 

do referido imóvel objeto do contrato, bem como ao observar a Ficha de 

Alteração Cadastral do veículo (ID 12087671), nota-se que o veículo objeto 

do pedido da tutela, não se encontra em nome da autora nem do requerido. 

Considerando o caráter peculiar do pleito, mais acertado aguardar a 

manifestação da parte contrária para, após, apreciar o pedido da 

antecipação de tutela formulado na inicial. A questão é sobremaneira 

delicada e como tal, merece ser tratada. E como se sabe, é assegurado às 

partes tratamento isonômico e o direito a um desenvolvimento processual 

equânime. Portanto, com essas considerações, analisadas as alegações e 

os documentos atrelados à inicial, tendo em vista o caráter peculiar do 

pleito, hei por bem POSTERGAR a apreciação do pedido de antecipação da 

tutela para após a manifestação da parte contrária. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 22/05/2018 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yales Sabo Mendes Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006550-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO BARBOSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1006550-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: EDIMUNDO BARBOSA DA LUZ REQUERIDO: CAB CUIABA 

S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Restituição de Valores c/c Danos Morais com Pedido de Tutela 

de Urgência, ajuizada por Edimundo Barbosa da Luz em desfavor de Cab 

Cuiabá S/A, ambos qualificado nos autos. Argui que instalou equipamento 

para que o ar fosse retirado antes de passar a água no hidrômetro. 

Contudo, ao ser realizada uma fiscalização em novembro/2017, a 

requerida informou que o aparelho não estava dentro das normas, sendo 

retirado o aparelho e aplicada multa. Alega que, coagido com medo de ter 

o fornecimento de agua suspenso, parcelou o valor da multa. Explana que 

solicitou vistoria, em dezembro/2017, oportunidade em que recebeu a 

informação de que estava tudo certo e que deveria pagar a fatura sob 

pena de ter cortada água. Afirma que as faturas continuaram com valores 

altos e verificou que, mesmo com o registro fechado, o hidrômetro 

continuava registrando o consumo. Aduz que registrou reclamação junto à 

requerida, conforme o protocolo n° 19783684 do dia 21/02/2018. Requer, 

em sede de antecipação de tutela que a requerida se desloque até sua 

residência, para realizar a troca do cavalete e hidrômetro, que abstenha 

de suspender o fornecimento da prestação de serviço de agua e esgoto, 

que abstenha de incluir nas faturas a vencer a cobrança referente a multa 

parcelada no valor de R$ 90,47 (noventa reais e quarenta e sete 

centavos) e que seja concedida o deposito em juízo das faturas que irão 

vencer todo dia 27 de cada mês de acordo com a média de consumo 

anterior às cobranças reclamadas. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige-se a presença dos requisitos descritos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito alegado 

pela parte autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento em parte. In casu a 

parte autora alega não ter condições de continuar efetuando o pagamento 

das faturas com valores que considera acima de sua média de consumo, 

motivo pelo qual requer a concessão da antecipação de tutela para que 

seja realizada a troca do cavalete e do hidrômetro, que não ocorra a 

suspensão dos serviços, que não seja incluída nas faturas vincendas o 

valor referente ao parcelamento e ainda, pelo deposito em juízo das 

faturas vincendas. No tocante ao pleito para substituição do cavalete e 

hidrômetro, entendo que tal pedido não merece prosperar, pois, em caso 

de eventual necessidade de realização de pericia, a mesma restará 

prejudicada. No mais, os fatos narrados na inicial junto aos documentos 

apresentados, são capazes de embasar o convencimento da 

probabilidade do direito em sede de cognição sumária, tendo em vista que, 

a fatura do mês 11/2017 foi gerada com aplicação de multa por 

recuperação de consumo e que, após as faturas passaram a ser geradas 

com valores acima de sua média de consumo (Id. 12239811). O perigo de 

dano por sua vez, reside na relevância do bem tutelado por ser um 

serviço indispensável à população. Ademais, os valores altos causam 

prejuízos de ordem financeira ao autor, que deixa de efetuar o pagamento 

de outros compromissos frente a possibilidade de ter suspenso o 

fornecimento de agua pelo não pagamento das faturas. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de liminar, determinando que a reclamada se 

abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de água na matricula n° 

85682-7, bem como de efetuar cobrança do valor referente ao 

parcelamento da fatura do mês 11/2017 nas faturas vincendas, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de multa. Fica autorizado o depósito 

judicial do valor reputado devido nas futuras vincendas que por ventura 

sejam emitidas com valores acima da média mensal de consumo do imóvel, 

até o deslinde final da ação. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 5074511, 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 21 

de maio de 2018, às 08h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, Sala 05. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025963-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SCHWARZ GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1025963-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: EVANDRO SCHWARZ GODOY RÉU: MIDWAY S.A.- CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos etc. Considerando que a segunda requerida não foi devidamente 

citada, DESIGNO nova data para realização da audiência de conciliação, 

qual seja 29/05/2018 às 09h30m, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO – SALA 05. CITE-SE a requerida no endereço indicado 

no ID. 10552721. Intime-se. Cumpra-se. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006390-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CESAR CORREA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 26/04/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005850-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005850-19.2017.8.11.0041 AUTOR: AIG 

SEGUROS BRASIL S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos 

intimando a parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 27 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: 1003838-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DIAS PIAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 26/04/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003838-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DIAS PIAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003838-32.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LOURDES DIAS PIAU REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que foi 

apresentada a contestação pela parte requerida, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo legal, impugnar a contestação. Ademais, sabe-se que o 

ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por ser a ré parte 

mais forte na relação, conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. 

TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar 

com o pagamento dos honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima 

de acidente de trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, 

a regra da inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos 

honorários do expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais 

forte na relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela 

parte e não pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) 

destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS 

HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA 

SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO 

RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA 

PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES 

DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para 

recebimento do seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de 

lesão, é de interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes 
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técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008479-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON PEREIRA BARBOSA (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)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 26/04/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015826-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MORAES CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que na presente data compareceu 

perante esta secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 26/04/2018 a partir das 08:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 

07, CPA I, primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – 

CPA - I), CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente. Impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 27 de março 

de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015826-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MORAES CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015826-50.2017.8.11.0041 AUTOR: WELLINGTON 

MORAES CAMARGO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, 

por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "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 (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

o profissional: - DR. REINALDO PRESTES NETO, endereço profissional Rua 

Pelotas, Quadra 05 lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Local: 

Centro Médico CPA, fone (65) 3641-7100; cel. (65) 9635-6009 – CRM-MT 

5329, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser respondido de forma objetiva 

pelo expert: informe a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico. 

Arbitro os honorários do profissional acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil 

reais) atenta à relevância econômica e a complexidade fática da demanda, 

a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos especializado, e ponderando, ainda a condição 

financeira das partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade 

dos honorários referente à perícia no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
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preclusão da prova. Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 461, “caput” §1º), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor do perito 

judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão 

liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar 

dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. O perito judicial deverá apresentar o 

laudo no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. 

O senhor assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 

477, “caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso 

queiram, sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte 

autora para que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a 

data da designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão 

dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870174 Nr: 9714-87.2014.811.0041

 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: MARCELO DE MORAES VILLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 09/06/2016 a partir das 08 horas, onde serão atendidos por 

ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, 

primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – CPA - I), 

CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820830 Nr: 27049-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ARTUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8140

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (embargado) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804425 Nr: 10889-53.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE RODRIGUES MACHADO CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a certidão 

expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071497 Nr: 56048-48.2015.811.0041

 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 MÁRIO REGATIERI, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WILLIAM DE CARVALHO, APICE 

CELULARES LTDA - ME, MARCELO WILLIAM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON RODRIGUES 

ROSA DE MORAES AGUIAR - OAB:15894 oab/mt, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a correspondência devolvida,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1011826 Nr: 28349-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO SÓLON ARRUDA AZAMBUJA, GIAN CARLO 

LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BRANDÃO BAPTISTA, JOELMA 

ONOFRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para retirar certidão 

expedida, no balcão da secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 342614 Nr: 12856-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, KID NOEL PUBLICIDADE E 

EVENTOS, MANOEL VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS, MANOEL 

VICENTE DOS SANTOS, RADIO REAL FM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAS MENDES - OAB:13.783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARIA DEISE TORINO 

- OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

indicasse a localização de bens. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 812665 Nr: 19155-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÁDER XAVIER DE PAULA, CRISCIA TALITA FRANCO 

GALVÃO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5.179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, RAFAEL MILEN MITCHELL - OAB:18764/A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 227 de 586



05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1020508 Nr: 32188-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO 

DESEVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVAILTON C. DE ARAÚJO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 700257 Nr: 34880-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNAN FARES & CIA LTDA., HANI HAMED FARES, 

FARES HAMED ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 819047 Nr: 25337-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI MARCI MENDONÇA, EVERTON VANDER 

ANDRADE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE THOMMEN DE 

MORAES - OAB:, RAFAELA MARTELLI - OAB:OAB/MT 18.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, MAURO CESAR 

GONCALVES BENITES - OAB:12035

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 130369 Nr: 16722-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DO FARINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN ZAGO APPI - 

OAB:69868, KATHLEEN ZAGO APPI - OAB:28396/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7.039-B

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada requerida para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 756525 Nr: 8635-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES RODRIGUES, RAQUEL SOARES 

CÍCERO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENIO S. DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAN - 

OAB:5933-B/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247140 Nr: 14819-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ENEAS 

YONEZAWA, DARLENE MARIA FAVA YONEZAWA, ALBERTO PINHEIRO 

MACHADO, EDGAR ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - OAB:11.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:1.119

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804325 Nr: 10793-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ELOY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte executada se 

manifestasse a respeito da penhora. Desta forma impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para se manifestar requerendo o que de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 367608 Nr: 5685-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON HRUBA ME - LOCAMAQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - OAB:OAB/MT 

19.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246, RODOLFO CORREA DA COSTA - OAB:0861/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 870174 Nr: 9714-87.2014.811.0041

 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: MARCELO DE MORAES VILLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Certifico e dou fé, que a intimação de fls. 112 não saiu publicada no DJE. 

Certifico mais que na presente data compareceu perante esta secretaria o 

Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, indicou para perícia o dia 

26/04/2018 a partir das 10 horas, onde serão atendidos por ordem de 

chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo Centro 

Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, primeiro andar, 

prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – CPA - I), CEP 78.055-100, 

fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 (Secretaria Patrícia), 

reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870174 Nr: 9714-87.2014.811.0041

 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: MARCELO DE MORAES VILLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 22/01/2018 a partir das 10 horas, onde serão atendidos por 

ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do consultório como 

sendo Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, 

primeiro andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – CPA - I), 

CEP 78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 

(Secretaria Patrícia), reiprestes@gmail.com. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 870174 Nr: 9714-87.2014.811.0041

 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: MARCELO DE MORAES VILLALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112342 Nr: 15653-77.2016.811.0041

 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: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE MORENO 

SANCHES JUNIOR, para devolução dos autos nº 15653-77.2016.811.0041, 

Protocolo 1112342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 835569 Nr: 40689-29.2013.811.0041

 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: NILSON PEREIRA DE ARAÚJO, NILZA PEREIRA DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL EXPRESSO LTDA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO EDUARDO SEGANTINI 

ALVES - OAB:OAB/MG 128.028, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE 

RUEDA - OAB:23748/PE, WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:OAB/MG 61.344/B

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 902226 Nr: 31488-76.2014.811.0041

 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: ELIANE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FREIRE MARTINS, GRUPO 

RENOSA, SEGURADORA TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406 OAB/BA, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES. - 

OAB:22.233-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1081125 Nr: 2066-85.2016.811.0041

 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: MAURILIO RODRIGUES DOS SANTOS

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 
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perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1122586 Nr: 19874-06.2016.811.0041

 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: EDENIR PINHEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184/A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1127975 Nr: 22131-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA BATISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173524 Nr: 41525-94.2016.811.0041

 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: CLAUDIOMIRO JOAO BONKEWICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 07/05/2018 a partir das 08 horas, onde 

serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103263 Nr: 11804-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBBL, LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, UNIMED DO VALE DO SEPOTUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 27/08/2018 a partir das 08:00 horas, 

onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço 

do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 779867 Nr: 33360-97.2012.811.0041

 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: MARISTELA FABIANE OLIVEIRA SOUZA

 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: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JOSÉ JOÃO VITALINO COELHO - 

OAB:18440

 Certifico e dou fé, que na presente data, compareceu perante esta 

secretaria a Perita Dr.ª Eloisa Mara Domingues Albarno da Silva, onde 

intimada, indicou para perícia o dia 25/06/2018 a partir das 14:00 horas, 

onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço 

do consultório como sendo Clínica da Mulher, Rua G, n.º 10, bairro Consil, 

telefone para contato: 3642-3929 / 3052-8500 / 9810-0068 / 9982-6375. 

Posto isso, intimo as partes para comparecem a perícia designada, ficando 

o advogado da parte autora responsável em apresentar seu cliente.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018516-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VP EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GUTERRES ROCHA OAB - RJ128524 (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO SOBELLTAR-SECOPA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE CAMARGO BARROS OAB - SP153805 (ADVOGADO)

MARIELA BOLINA OAB - SP165486 (ADVOGADO)

 

Vistos. Proceda-se o cadastro no sistema do advogado do executado. 

Após, visando o prosseguimento do feito, intimem-se as partes para 

ratificarem os atos praticados perante o Juízo da Comarca de 

Sorocaba/SP, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, volte-me concluso 

para análise das demais questões opostas na exceção de 

pré-executividade (Id. 8135842). Cumpra-se. Cuiabá, 1º de março de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019725-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SIEBRE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação/pagamento do 

débito. Deverá a parte, ainda, sendo o caso, fornecer os dados bancários 

e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013486-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CRISTINA ALVES FRANCA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003664-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. (AUTOR)

VANIA ANUNCIACAO DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

M. G. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA BARRETO (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 07/05/2018, 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). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poder Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015822-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA ALVES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021140-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR PETRONILIA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA OAB - MT23324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004090-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CRUZ BARROS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DANIEL DE QUEIROZ (REQUERIDO)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 08/05/2018, 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). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 
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a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018800-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE CARNEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001038-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO SANTANA DA SILVA (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)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020423-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LEAL 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)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003457-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 08/05/2018, 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). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003475-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 08/05/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001924-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento da condenação. Deverá a parte 

interessada, ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005324-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 05/06/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 
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de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005353-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 05/06/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005441-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

SAMIR DARTANHAN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 05/06/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005453-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 05/06/2018, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005755-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 05/06/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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 
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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, 27 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035821-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LORA GAMA GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KELLY PADILHA VELASCO 73441597168 (RÉU)

Outros Interessados:

M. L. G. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 12381745. Determino que conste também 

no polo ativo as iniciais da menor M. L. G., representada por sua genitora 

Jacqueline. E ao contrário do que alega a autora, a procuração 

apresentada se refere apenas à menor, assim, intime-se para regularizar 

a representação processual de Jacqueline, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004165-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 05/06/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004711-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 21/05/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015221-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILIA SOCORRO DIAS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Antes de analisar os embargos de declaração, intime-se a parte 

autora para que se manifeste sobre o pagamento voluntário da 

condenação ( Id.12059976), no prazo de cinco dias. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003535-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA VIEIRA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

ROSANGILA VIEIRA BRITO SILVA OAB - 567.845.891-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1003535-81.2018 Vistos. Seguem as 

informações necessárias ao Recurso de Agravo de Instrumento, nº 

1003005-06.2018.8.11.0000 - Classe CNJ – 202 - 2ª Secretaria da Câmara 

de Direito Privado, interposto por Unimed Cuiabá, em desfavor de Cristina 

Vieira Brito, digitada em impressa em uma lauda, tão somente no anverso. 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. No mais, 

intime-se a requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar 

sobre petição de ID 12417476. Retifico a data da audiência de conciliação 

para o dia 07.05.2018 às 12:00 horas, vez que a decisão inicial constou 

data equivocada para a realização da mesma. Intimem-se as partes para 

ciência da data da audiência. No mais, aguarde-se a audiência designada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007539-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERGAMASCO DE SOUZA ALVES (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 234 de 586



Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007539-64.2018.8.11.0041 

AUTOR: LOURDES BERGAMASCO DE SOUZA ALVES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já 

firmado no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do 

Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto 

Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o prévio 

requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa forma: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo, bem como apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos 

do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 

de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007463-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007463-40.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDSON ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/06/2018, às 10:30 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007565-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS PEREIRA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007565-62.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/06/2018, às 

10h45min 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, 27 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007578-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007578-61.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: EUDES NASCIMENTO DA COSTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007696-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR LIMA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007696-37.2018.8.11.0041 

AUTOR: NICANOR LIMA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/06/2018, às 11h15min 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, 27 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007788-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR MASSINI MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007788-15.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: DILMAR MASSINI MALAQUIAS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007798-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007798-59.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARINETE RODRIGUES LARA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007664-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA DOS SANTOS 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007664-32.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: GILVANIA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, 

O entendimento já firmado no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 631.240, de relatoria 

do Ministro Roberto Barroso, exige, para o ajuizamento de referida ação, o 

prévio requerimento administrativo, senão vejamos: Verifica-se dessa 

forma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Diante o exposto, determino a intimação da parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, para apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo, bem como apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., nos termos 
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do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. com o indeferimento ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001987-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO BARBOSA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001987-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: FABIANO APARECIDO BARBOSA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 

28/06/2018, às 08h15min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004721-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 21/05/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004235-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LILLIAN NEMER SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (RÉU)

VIEBRANTZ ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por 

Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por LETICIA 

LILLIAN NEMER SILVA em desfavor de VIEBRANTZ ESTRUTURAS 

METALICAS EIRELI - ME e CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA, aduzindo 

que é proprietária de uma unidade habitacional junto ao segundo réu 

Condomínio, e este celebrou contrato com a primeira ré Viebrantz de 

prestação de serviço para construção metálica de cobertura de 115 

garagens, na qual a autora efetuou o pagamento da parte lhe cabe em R$ 

1.380,00. Narra que restou estipulado no contrato o prazo de entrega em 

150 dias a partir de 01/04/2017, entretanto, até o momento não foi 

cumprido. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja 

declarada a rescisão do contrato, e determinar a ré Viebrantz a efetuar a 

imediata devolução do valor pago pela autora, sob pena de multa. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se não ser possível o atendimento de tais 

pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não resta comprovada 

a necessidade imediata da sua utilização orçamentária, além disso, não há 

prova de que o réu não poderá restituir o valor em eventual sentença de 

procedência, e a rescisão sem oitiva da parte contrária se mostra 

precipitada. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de 

urgência formulado pela autora. Designo o dia 14/05/2018, às 09h30min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001837-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ISIDRO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos. Intime-se a 

parte devedora, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022460-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO NEVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002315-48.2018.8.11.0041

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)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11818697, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 65.423,30. Designo o dia 14/05/2018, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011623-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro a produção da prova pericial 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 o Magistrado pode 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. É certo 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. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 
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atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (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, 23 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013285-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002039-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES - ME (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 14/05/2018, às 11h00min 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, 23 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020633-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FELIPE FERREIRA DE SOUZA AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PRIOTO (EXEQUENTE)

THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA (EXEQUENTE)

MARA ELIANE MENEGASSO PRIOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO L. BELCHIOR - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1002058-57.2017 Indefiro o pedido de ID 

12003248, vez que não houve a citação do executado diante das 

certidões de ID 10480274 e 7325785, para que pudesse ser considerada 

a citação o mandado deveria ter sido entregue ao porteiro do condomínio 

edilício nos termos do art. 248, §4º do NCPC. No mais, expeça-se novo 

mandado de citação do executado, no endereço constante na inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002308-56.2018.8.11.0041

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)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11816182, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 64.039,51. Designo o dia 14/05/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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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, 23 de fevereiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017151-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1017151-94.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 05.06.2018, às 11:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Cite-se o requerido, no endereço 

indicado no ID 4854646, e intime-o para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial, expeça-se carta de citação. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018803-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR ALVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 

dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 

1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003253-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENY CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição e 

documentos (Id. 10604601 e 10604603), no prazo de cinco dias. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013263-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALVES PEREIRA PAIVA (AUTOR)

LILIAN VORIA MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA ZINI (RÉU)

MARTINA GOMES FREIRE (RÉU)

TALITA ROTILI SCHWANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1013263-83.2017 Vistos. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005135-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEINNE KELLY SANTOS KANGE (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição e 

documentos (Id. 9379266, 9379292, 9379350 e 9379375), no prazo de 

cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 

de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029972-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1029972-96.2017 Vistos. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011866-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS APARECIDO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte embargada para, 

querendo, no prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004295-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004295-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: JUCINEY RODRIGUES DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

09h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011257-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PINTO BIANCARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BIANCARDINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo n. 1011257-06.2017 Visto. Adriana Pinto Biancardini Assad, 

qualificada no Pedido de Alvará Judicial, requer seja autorizado o 

levantamento da quantia depositada no Banco do Brasil S/A, conta 

corrente n. 2661-1, agência n. 1216-5, em nome de José Maria Biancardini, 

falecido em 7 de janeiro de 2017. Com a inicial vieram os documentos que 

entendeu serem necessários. A manifestação do Ministério Público foi 

colhida (Id. 7300121). É o relato. Decido. Trata-se de feito de menor 

complexidade pelo que passo a julgá-lo. O pedido autônomo de expedição 

de alvará judicial somente é cabível quando, inexistindo bens a serem 

partilhados, existirem valores deixados pelo de cujus e que não foram por 

ele utilizados, seja em depósitos bancários, sejam em contas de 

poupança, saldo de FGTS, pasep ou resíduos salariais e previdenciários. 

Ressalte-se que o pedido de expedição de alvará judicial é um 

procedimento bastante simples de jurisdição voluntária, e basta que o 

postulante comprove o óbito do titular do crédito, a sua condição de 

herdeiro ou sucessor e afirme a inexistência de bens, bem como a 

existência do pretendido crédito. Verifica-se que além de demonstrada a 

existência do crédito (Id. 6055288), constata-se da Certidão de Óbito e da 

Certidão de Nascimento (Id. 6055292) que a autora é filha do Sr. José 

Maria Biancardini, sucessora previsto na lei civil, havendo a homologação 

da partilha do bem na Ação de Inventário n. 1010133-85.2017.8.11.0041 

(Id. 10380192). Contudo, conforme afirmado pela própria requerente, na 

petição (Id. 10380192), o falecido deixou três filhos, mas somente ela veio 

em juízo pleitear o levantamento da quantia depositada em nome do seu 

genitor e mesmo que tenha afirmado que o dinheiro será destinado a 

pagamento inerente à manutenção do imóvel, é certo que ela não pode vir 

em juízo pleitear direito alheio, já que o valor também pertence aos demais 

herdeiros, sendo que somente 1/3 lhe pertence. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial para 

determinar seja expedido Alvará Judicial autorizando Adriana Pinto 

Biancardini Assad a levantar 1/3 (um terço) da quantia depositada no 

Banco do Brasil S/A, conta corrente n. 2661-1, agência n. 1216-5, em 

nome de José Maria Biancardini, falecido em 7 de janeiro de 2017. Sem 

custas processuais por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Sem 

honorários advocatícios, pois incabível na espécie. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após 

as baixas e anotações pertinentes. Cuiabá, 23 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005046-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SEBASTIAO 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005046-17.2018.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS SEBASTIAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

11h00min 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, 01 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001159-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO CORREIA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro a produção da prova pericial 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 
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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 o Magistrado pode 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. É certo 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. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006840-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANYERY RICARDO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT0016103A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial 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 o Magistrado pode 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. É certo 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. 

A propósito: “[...] 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 
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é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019910-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIRAM DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVANTES CAPOROSSI (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1019910-94.2017 Vistos. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

cinco dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022687-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR GOES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial 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 o Magistrado pode 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. É certo 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. 

A propósito: “[...] 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 
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carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018572-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SANTANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial 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 o Magistrado pode 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. É certo 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. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 
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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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003355-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DA COSTA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino que a Central de Conciliação junte aos autos o laudo 

pericial realizado quando da audiência de conciliação. Após, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, voltando-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006392-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSERGIO DA SILVA MOTA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino que a Central de Conciliação junte aos autos o laudo 

pericial realizado quando da audiência de conciliação. Após, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, voltando-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018960-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVERSON LUIS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino que a Central de Conciliação junte aos autos o laudo 

pericial realizado quando da audiência de conciliação. Após, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, voltando-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017458-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE JESUS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial 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 o Magistrado pode 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. É certo 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. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 
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caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005039-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO AMORIM DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005039-25.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALOISIO AMORIM DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 11h15min 

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, 01 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005080-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BRUM RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005080-89.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALEXANDRE BRUM RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 11h30min 

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 
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processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004861-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004861-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 11:45 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004893-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004893-81.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALMIR JOSE DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

12:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005005-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005005-50.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA DO ROSARIO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou 

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086979 Nr: 4719-60.2016.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA DE AZEVEDO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE FERNANDA FORTES 

- OAB:10159

 Visto.

Proceda-se a vinculação do valor depositado nos autos às fls. 61/62.

No mais, intime-se a requerida para se manifestar sobre os documentos 

novos apresentados pela autora às fls. 69/79, no prazo de quinze dias 

(art. 437, § 1º, NCPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me conclusos os 

autos para julgamento.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325649 Nr: 25652-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 59659, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:59659, STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - 

OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE CAMPOS BORGES 

JUNIOR - OAB:4703/MT

 Visto.

A parte exequente comparece informando que firmou acordo com o réu, 

conforme se vê às fls. 113/117.

Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Diante do decurso de prazo da informação e antes de determinar a 

liberação da penhora realizada via Bacenjud (fls. 109/111), intimem-se as 

partes para informarem o cumprimento do pacto, após volte-me concluso 

para extinção ou retorno da marcha processual.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132052 Nr: 23892-70.2016.811.0041

 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: AFDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACKSON DOUGLAS BOABAID 

DE SOUZA - OAB:20201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/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. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita o pagamento ficará suspenso.Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento de honorários advocatícios considerando que não houve 

resistência à lide.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155298 Nr: 34042-13.2016.811.0041

 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: JULIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/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. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita o pagamento ficará suspenso.Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento de honorários advocatícios considerando que não houve 

resistência à lide.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 466841 Nr: 33916-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETI CORBELINO, AGOSTIM MARQUES DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Código 466841

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 254. Expeça-se alvará em favor da exequente, para 

liberação do valor depositado pelo réu, informado à fl. 253.

Expeça-se outro alvará em favor do executado, para levantamento do 

valor bloqueado, conforme fl. 250.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas finais, se houver, pelo executado.

Certificado o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 26 de março 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 559824 Nr: 10347-60.1998.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DE 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSIMAR JOSÉ BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE MORENO 

SANCHES JUNIOR, para devolução dos autos nº 10347-60.1998.811.0041, 

Protocolo 559824, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005627-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando que este processo foi distribuído por dependência 

ao  de  n .  1028116 -97 .2017 .8 .11 .0 0 4 1 ,  p r o c e d a - s e  a 

associação/apensamento. Cuida-se de Ação Indenizatória por Cobrança 

Indevida c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Celina de Oliveira Celestino Batista em desfavor de Unic 

Barão Universidade de Cuiabá, afirmando que teve seu nome lançado nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência 

de débito existente junto a Requerida, entretanto, assevera que a dívida 

cobrada está paga pelo FIES, já que é beneficiária do programa desde o 

início do curso, e que tais diferenças de valores cobradas pela requerida 

já estão sendo discutidas no processo de n. 1028116-97.2017.8.11.0041, 

em trâmite nesta Vara. Assim, requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao 
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crédito, sob pena de multa diária, e que seja efetuado o aditamento da 

requerente no 9º semestre do curso de engenharia civil e que possa 

cursar o estágio supervisionado do 8º semestre. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 

os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se que realmente no processo de n. 1028116-97.2017.8.11.0041, 

em trâmite nesta Vara, já está em discussão acerca da legalidade ou não 

da cobrança pela ré de valores adicionais sobre o curso em que é 

financiado 100% pelo Fies, e nesta demanda a autora insurge-se quanto a 

negativação do seu nome referente a um desses débitos, comprovada 

pelo documento de Id. 12078292. Por outro lado, é notório o perigo de 

dano, vez que a inclusão do nome da Autora nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, gerando 

diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral, além disso, 

pode prejudicar seu aditamento no Fies. Para maior clareza, recorro, mais 

uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O 

fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o 

elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

No tocante ao descumprimento da decisão de tutela de urgência deferida 

no processo de n. 1028116-97.2017.8.11.0041, convém registrar que tal 

informação deve ser lançada naquele processo, onde poderão ser 

tomadas as medidas necessárias à efetivação da ordem. E o pedido da 

autora para que a ré a autorize a cursar o estágio supervisionado do 8º 

semestre, deverá aguardar a apresentação da defesa, para melhor 

esclarecimento dos fatos narrados. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito nos valor de R$ 3.185,68. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da Autora dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05/06/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a 

parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, 

ambos do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004871-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Nilton José dos Reis ingressou com Ação de Obrigação de Dar 

Coisa Certa com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Vilmar da 

Silva Baptista, alegando que em junho/2017 adquiriu do réu um veículo da 

marca Toyota Hilux CD SRX 4X4, Placa: QBZ 1100, Renavam: 

01084877314, no valor de R$ 140.000,00, sendo R$ 33.000,00 de entrada 

e 107.000,00 na entrega do bem. Narra que atendendo pedido do réu, 

acabou efetuando pagamento de R$ 108.000,00, entretanto, até o 

momento não recebeu o veículo. Se dispondo a efetuar o pagamento da 

diferença, pleiteia o autor a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado ao réu a cumprir a obrigação de entrega do veículo citado 

acima, e ainda que seja inserido via Renajud, a restrição de transferência 

e circulação do bem. Imprescindível destacar que a concessão da tutela 

de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se que veículo Toyota Hilux CD SRX 4X4, Placa: QBZ 1100, 

Renavam: 01084877314 está registrado em nome do réu, e ele outorgou 

procuração por instrumento público para Roberto Roger Xavier, 

concedendo-lhe poderes para representa-lo perante o Detran para 
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regularizar e fazer transferência do referido bem, e o recibo de 

transferência de propriedade do veículo foi preenchido em nome do autor 

como comprador (Id. 11972275); resta comprovado ainda que o autor já 

efetuou pagamento em favor do réu, no valor de R$ 108.000,00 (Id. 

11972593, 11972537 e 11972480), caracterizando a probabilidade do 

direito. E o perigo de dano decorre da facilidade com que se pode ocultar, 

sonegar, alienar e deteriorar bem desta natureza. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Além do depósito da diferença a ser realizado pelo autor (R$ 

32.000,00), condiciono o cumprimento da medida ao oferecimento de 

caução, conforme autoriza o § 1º do art. 300 do NCPC. Diante do exposto, 

DEFIRO a medida pleiteada, na forma do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, para determinar ao réu a cumprir a obrigação de entrega 

do veículo Toyota Hilux CD SRX 4X4, Placa: QBZ 1100, Renavam: 

01084877314 ao autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor 

de R$ 5.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 50.000,00. Defiro ainda a inclusão no 

sistema Renajud, de restrição de transferência e circulação do citado bem. 

Efetuado o depósito de R$ 32.000,00 e ofertada caução, lavre-se o Termo 

da caução. Nomeie-se o Requerente depositário fiel, sob as penas da lei. 

Lavrado o Termo e assinado, volte-me concluso para acesso ao Renajud. 

Após, expeça-se mandado. No mais, designo o dia 05/06/2018, às 

12h00min para audiência de conciliação, a ser realizado 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, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031814-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PAULINO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Imobiliária e Construtora Georgia Mirela Ltda. ajuizou Ação de 

Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Edson 

Paulino de Oliveira, alegando que em 2012 as partes firmaram 

compromisso de Compra e Venda de uma unidade habitacional de 

propriedade da autora, sendo apartamento 1.201, Edifício Maison Isabela, 

no valor de R$ 650.000,00, todavia, o réu está inadimplente com a quantia 

de R$ 214.894,34. Requer a concessão da tutela de urgência para que 

seja determinada a averbação na margem da matrícula n. 91.922, do 2º 

Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, acerca da existência da 

presente ação. 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 a existência de 

relação jurídica entre as partes pelo contrato colacionado no processo (Id. 

10275042, 10275055, 10275060, 10275075, 10275082, 10275088), e que 

o réu assinou termo de confissão de dívida e respectivo aditamento, 

reconhecendo o débito no valor de R$ 214.894,34 (Id. 10275100 e 

10275143), restando caracterizado a probabilidade do direito. Além disso, 

a averbação na matrícula do imóvel, atestando a existência da presente 

demanda não causará qualquer prejuízo a ré, podendo ainda resguardar o 

direito da autora, bem como dar conhecimento à terceiros. Diante do 

exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a averbação na margem da 

matrícula n. 91.922, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, a 

existência desta ação. Assim, expeça-se ofício ao respectivo cartório 

para cumprimento dessa decisão. Instrua-o com cópia do documento de Id. 

10275113. Eventuais custas deste ato ficarão a cargo da autora. Designo 

o 05/06/2018, às 08h30min 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). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031946-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOPOLO SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 10731961. Verifica-se que apesar de a 

autora requerer em novembro de 2017 prazo para apresentar documentos 

(Id. 10731961), até o momento não comprovou sua hipossuficiência 

financeira. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária 

Gratuita postulado pela parte autora, e determino sua intimação para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021543-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
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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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial 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 o Magistrado pode 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. É certo 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. 

A propósito: “[...] 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7. Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (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, 23 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033472-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O (ADVOGADO)

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 10779656. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moral com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por José Alexandre da Silva Neto em desfavor 

de Águas Cuiabá S.A, afirmando que é usuário do serviço de 

fornecimento de água prestado pela requerida, e que desde a remoção e 

instalação de novo hidrômetro em sua residência (dezembro/2016), os 

valores das faturas aumentaram consideravelmente, não condizendo com 

sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar 

a ré a se abster de suspender o fornecimento de água na residência do 

autor; suspender a cobrança dos débitos sub judice, bem como dos 

futuros e que seja realizada a revisão dos valores das faturas, inclusive 

das que já foram pagas. 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 
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Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observam-se pelos documentos colacionados no processo que a ré vem 

emitindo faturas, desde dezembro/2016, nos valores de R$ 263,89, R$ 

318,57, R$ 199,06, R$ 207,52, R$ 293,99, etc., o que, presumidamente, 

destoa da realidade de consumo de residência comum familiar, por isso, 

percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana do 

autor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, indefiro o 

pedido de suspensão das cobranças das futuras, vez que poderá 

prejudicar a estabilidade da demanda, bem como a defesa da ré. Resta 

prejudicado ainda o pedido de revisão das cobranças sub judice, já que há 

necessidade de dilação probatória. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência do autor. Deverá ainda suspender as 

cobranças dos débitos aqui discutidos. No mais, quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05/06/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004770-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1021223-27.2016.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito 

c/c Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência promovida por Silvia Benedita Alves em desfavor de Banco BMG 

S/A, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora (Id. 12381844). Assim, considerando que não houve a citação da 

parte ré HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT0010369A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

K. DA SILVA SOUZA - ME (RÉU)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(RÉU)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Código n. 1015838-64.2017.8.11.0041 Visto. Eduardo Neves de Oliveira, 

qualificado nos autos, ajuíza Ação de Anulação de Negócio Jurídico, 

Reparação de Perdas, Danos Morais com Tutela de Urgência Antecipada 

em desfavor de Ivanir Palhano de Souza, K & K Assessoria e Consultoria, 

Karla da Silva Souza, Liderplan e Banco Pan igualmente qualificados, 
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alegando que em 2015 a ré lhe ofereceu, entre outras coisas, um colchão 

por ela denominado “Aparelho”, produzido com moderna tecnologia, 

suscetível de inúmeros benefícios, entre os quais, até mesmo voltar a 

andar sozinho e sem a ajuda de andador e, considerando que o produto 

era caro resolveu fazer um empréstimo consignado, mediante prestações 

compatíveis com a sua renda. Que conheceu a Sra. Karla da Silva Souza, 

proprietária da empresa K & K Assessoria e Consultoria, informando ser 

funcionária do Banco Pan, que colheu sua assinatura em documento tido 

como “prospecção de crédito”, que não foi lido. Aduz que a Sra. Karla da 

Silva Souza lhe informou sobre a aprovação do empréstimo e 

disponibilização de R$ 3.673,62, a ser pago em setenta prestações de R$ 

100,00, cada uma, além de mais três prestações de R$ 100,00, a serem 

pagas diretamente à Ivanir Palhano de Souza, que recebeu a primeira 

parcela e solicitou que sacasse o valor para pagamento da entrada, sendo 

o pagamento total do colchão de R$ 7.000,00. Assevera que extrapolou o 

prazo de quinze dias para a entrega da mercadoria e mesmo após o 

pagamento da entrada, não conseguiu entrar em contado com a 

vendedora, o que fez com que interpelasse a Central de Atendimento do 

Banco Pan, ocasião que soube que era mais uma vítima de um golpe, pois 

Karla, que agia em nome do banco, não era funcionária da instituição e 

somente sócia proprietária da empresa de assessoria de crédito chamada 

K & K Assessoria e Consultoria, prestadora de serviços de assessoria de 

crédito para o Banco Pan. Que não foi feito apenas um simples 

“empréstimo consignado”, mas um “cartão de crédito consignado”, com 

saque igual ao limite do cartão, o que lhe acarretou acréscimo 

insuportável. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para 

determinar sejam suspensos os débitos relacionados ao contrato de 

cartão de crédito consignado firmado com o Banco Pan, ou qualquer 

cobrança gerada por este contrato, sob pena de diária. No mérito, requer 

a condenação dos requeridos ao pagamento das custas judiciais e 

honorários de sucumbência, além de danos morais no valor de R$ 

100.000,00 e também, a condenação do requerido Banco Pan ao 

pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício 

da aposentadoria por invalidez. Com a inicial vieram documentos. Foi 

indeferida a antecipação da tutela e determinada a inversão do ônus da 

prova, deferindo-se os benefícios da justiça gratuita ao autor (Id. 

8008967). A defesa de Liderplan – Assessoria de Cadastro e Cobrança 

Ltda – EPP foi apresentada ( Id.9226734), ocasião que foi alegada a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do processo e 

impugnou a gratuidade da justiça. No mérito, afirma que foi a primeira 

reclamada quem ofereceu e vendeu e deveria ter entregue o produto, 

sendo que os valores disponibilizados como crédito pelo Banco Pan 

poderiam ser utilizados pelo autor como este preferisse, não havendo 

nenhuma relação entre os valores disponibilizados com a suposta compra 

com a primeira requerida, inexistindo danos morais. Requer a 

improcedência dos pedidos, considerando o autor litigante de má-fé. A 

contestação e documentos do requerido Banco Pan foram apresentados 

(Id. 9189437), tendo esta parte aduzido inexistência de defeito na 

prestação de serviço, a não configuração de responsabilidade objetiva ou 

subjetiva e que o autor aderiu legalmente ao contrato objeto da demanda, 

sendo que em 3.11.2016 consta Telesaque a vista de 3.496,00 

direcionado para a conta bancária sob a titularidade do autor, qual seja, 

Banco Bradesco S/A, agência 00417, conta 00998524 e por se tratar de 

cartão consignado é descontado o mínimo do cartão em folha de 

pagamento, inexistindo, portanto, danos morais, pelo que requer a 

improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo, requer a dedução 

dos valores depositados. K da Silva Souza M.E (K & K Assessoria e 

Consultoria), na sua defesa (Id. 9228435), alega ilegitimidade passiva e 

impugna a gratuidade da justiça concedida à parte autora. No mérito, 

afirma que requisitou que a segunda requerida fizesse uma análise de 

crédito em nome do autor, apresentando para tanto toda a documentação 

pertinente, após a disponibilização de saldo por meio de cartão de crédito 

consignado Pan, oferecido pelo Banco Pan. Que confeccionou o termo de 

adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado 

Pan, que foi devidamente assinado pelo autor. Que a Sra Karla jamais se 

esquivou de conversar com o autor e não conhecia a primeira requerida 

até o momento da intermediação da disponibilização do cartão de crédito 

consignado Pan. Que não vendeu o colchão e por isso não tem qualquer 

responsabilidade pela entrega do produto, não existindo danos morais, 

pelo que requer a improcedência dos pedidos, considerando o autor 

litigante de má-fé. As impugnações às contestações vieram (Id. 9796862 e 

9796883). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (9981572), tendo elas manifestado (Id. 10065519, 10065786, 

10065802 e 10098955), exceto quanto ao requerido Banco Pan, que 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado (Id. 

10195397). É o relatório. Decido. Trata-se de Ação de Anulação de 

Negócio Jurídico, Reparação de Perdas e Danos Morais com Tutela de 

Urgência Antecipada promovida por Eduardo Neves de Oliveira em 

desfavor de Ivanir Palhano de Souza, K & K Assessoria e Consultoria, 

Liderplan e Banco Pan. Verifica-se que o requerido Ivanir Palhano de 

Souza, devidamente citado, deixou transcorrer o prazo legal para 

contestação, conforme certificado (Id. 9427503) pelo que lhe decreto a 

revelia, no entanto, a revelia não produzirá o efeito mencionado no artigo 

344 do CPC., considerando a apresentação de contestação pelos demais 

réus. Inicialmente, a requerida K da Silva Souza M.E (K & K Assessoria e 

Consultoria) impugna a gratuita da justiça deferida ao autor. Incumbe à 

parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o 

beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar 

os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e 

de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: 

“Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão”. Além 

da impugnante não cumprir tal dispositivo, constata-se que a impugnada 

demonstrou fazer jus ao benefício, pois recebe o valor de R$ 3.146,09 de 

aposentadoria (Id. 7290567), sendo certo que tal renda não é suficiente 

para cobrir as despesas processuais, sem comprometer o seu sustento e 

por inexistir motivo suficiente para ensejar a revogação da benesse, 

rejeito a impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita ao 

autor. As requeridas Liderplan e K da Silva Souza M.E (K & K Assessoria 

e Consultoria) aduzem, preliminarmente, ilegitimidade para estarem no polo 

passivo da demanda, mas considerando que o alegado se confunde com 

o mérito, com este será analisado. No mérito, cinge-se a controvérsia à 

existência de defeito do negócio jurídico entabulado entre o autor e banco 

requerido que o torne anulável, bem como se existe algum valor cobrado 

indevidamente e se tais fatos acarretaram dano moral ao autor. Consta 

dos autos que o autor, idoso e deficiente físico, foi procurado, em sua 

residência, pela representante legal da requerida K da Silva Souza ME (K& 

K Assessoria e Consultoria), Sra. Karla da Silva Souza, que lhe ofereceu 

o contrato de empréstimo para que pudesse comprar um colchão que era 

vendido pela Sra. Ivanir Palhano de Souza. É incontroverso que o Banco 

Pan concedeu empréstimo ao autor, em 28.10.2016 (contrato n. 

712397086), conforme se vê do Termo de Adesão ao Regulamento para 

utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan (Id. 9189437), com 

autorização para desconto em folha de pagamento. O banco requerido 

trouxe para os autos documento dando conta da transferência da quantia 

de R$ 3.496,00 (três mil, quatrocentos e noventa e seis reais) para a 

conta em nome do autor junto ao banco n. 0237, agência Banco Bradesco 

S/A - n. 00417 (Id. 9189437), pressupondo que a referida quantia ficou à 

disposição do autor. Conforme se extrai das faturas do cartão em 

7.1.2017 o valor do débito era de R$ 3.673,62 (três mil, seiscentos e 

setenta e três reais e sessenta e dois centavos) e, em 7.4.2017, era de 

R$ 3.659,44 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e 

quatro centavos), verificando-se inclusive que em cada fatura há um 

débito em folha de pagamento (Id. 7290743). O autor assevera que 

acreditava, pelas informações prestadas pela representante do banco, 

que estava contratando um empréstimo consignado, mas segundo consta, 

firmou um contrato de “cartão de crédito consignado”, observando ter 

incorrido em erro substancial em face das circunstâncias do negócio. A 

teor do disposto no artigo 138 do Código Civil, que dispõe sobre o erro ou 

ignorância, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de 

vontade emanarem de erro substancial, que se traduz, no caso dos autos, 

de acordo com o artigo 139 do Código Civil, ao objeto principal da 

declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. As 

circunstâncias indiciárias demonstram a existência de vício na vontade do 

autor ao contratar o referido empréstimo, pois ao invés de empréstimo 

consignado em folha de pagamento, foi realizado contrato de cartão de 

crédito consignado, o que pode perfeitamente ensejar a responsabilização 

dos requeridos. Está demonstrado nos autos que foi através da requerida 

Ivanir Palhano de Souza, vendedora de colchão, que a Sra. Karla foi até a 

casa do autor para a realização do suposto empréstimo consignado, o que 

contraria a afirmação da Sra. Karla que não tinha contato com a Sra. Ivanir 

até a formalização do contrato, pressupondo que o requerente esteja 

falando a verdade quando afirma que ambas eram amigas. Os fatos 
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narrados, as circunstâncias que envolveram o negócio e a documentação 

trazida para os autos, indicam que o autor, de fato, foi convencido pela 

Sra. Ivanir e a Sra. Karla a aderir ao empréstimo do Banco Pan para a 

aquisição do colchão e que a negociação não seria realizada se não 

fosse com o objetivo exclusivo de comprar o produto. É importante 

observar, que se sabe de inúmeros casos semelhantes de fraudes 

praticadas contra aposentados, envolvendo oferta, a domicílio, de 

produtos e serviços bancários, mediante promessa de falsa vantagem 

financeira, nos quais as vítimas são, em sua grande maioria, pessoas 

idosas e doentes ou com pouca instrução, vulneráveis a esse tipo de 

conduta. Não resta dúvida que o autor somente firmou o contrato de 

empréstimo porque induzido a erro, inclusive quanto à modalidade do 

contrato que estava celebrando, verifica-se que a representante do banco 

adentrou na privacidade do requerente, no seio de sua residência, para 

lhe oferecer um empréstimo para que ele pudesse comprar um colchão 

que supostamente lhe fosse mais benéfico. É evidente a responsabilidade 

da instituição financeira, a qual tinha o dever de munir-se de maiores 

cuidados na contratação do empréstimo, principalmente por se tratar de 

empréstimo concedido fora da sede da instituição bancária. Desse modo, 

bancos que se aproveitam da ignorância do cliente para conseguir vender 

empréstimo consignado violam o Código de Defesa do Consumidor, 

tratando-se de conduta ilícita e abusiva, prevista no artigo 39, IV, do 

Código de Defesa do Consumidor que dispõe: Art. 39. É vedado ao 

fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) (...) IV - prevalecer-se da 

fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços; (...) E ainda, se a pessoa tiver idade avançada, também 

descumprem normas do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), devendo ser 

reconhecida a falha na prestação de serviços, tendo o CDC consagrada a 

responsabilidade civil objetiva, que prescinde da existência de culpa, 

bastando comprovar o dano sofrido e o nexo de causalidade. O que se 

verifica é que a instituição financeira se comportou de modo incompatível 

com a ideia de lealdade contratual que dele se esperava, sendo que o 

vício de consentimento do autor maculou a higidez do contrato, à luz do 

que estabelece o artigo 171 do Código Civil: “Art. 171. Além dos casos 

expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico”: (...) II - 

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou 

fraude contra credores”. Na hipótese dos autos, resta provado que o 

autor incorreu em erro substancial quanto ao objeto do contrato por ele 

celebrado, viciando em consequência, a sua vontade, o negócio jurídico 

em análise deve ser anulado, eis que verificada uma premeditada 

alteração da vontade de um dos contratantes, o autor. Com relação à 

responsabilidade das requeridas K. da Silva Souza M.E (K & K Assessoria 

e Consultoria) e Ivanir Palhano de Souza, é certo que a relação jurídica 

posta em exame deve ser lida à luz do artigo 7º do CDC que prevê a 

solidariedade de todos os partícipes pelos danos causados ao 

consumidor. Os elementos colhidos evidenciam que a Sra Ivanir Palhano 

para vender o colchão ao autor foi quem solicitou que a Sra Karla fosse 

até a casa do mesmo para realização do empréstimo, o que pressupõe a 

existência de conluio entre elas, devendo serem responsabilizadas por 

todos os danos ocasionados ao requerente. Já com relação a requerida 

Liderplan, não obstante tenha o autor afirmado que ao buscar contato 

telefônico com a empresa K & K Assessoria e Consultoria constatou 

tratar-se do telefone ré, as provas produzidas nos autos não são hábeis a 

comprovar a participação desta empresa no negócio empreendido pelo 

requerente, não sendo possível que prospere o pleito neste ponto. Com 

certeza todos os acontecimentos narrados na inicial causaram no autor 

constrangimentos, aborrecimentos, humilhação, frustração e angustia, 

repercutindo na sua esfera íntima, devendo os requeridos envolvidos no 

caso responderem pelos danos ocasionados, já que foi levado a fazer um 

empréstimo consignado para comprar um produto que não recebeu e 

ainda, continuou vendo descontado, mensalmente, as prestações do 

referido empréstimo em sua folha de pagamento. Para a fixação do valor 

da indenização por dano moral deve ser observado o princípio da 

proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades 

do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte 

econômico dos requeridos, o grau de culpa e a atribuição do efeito 

sancionatório e seu caráter pedagógico, mostrando-se razoável a fixação 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o dano moral. Com relação ao pedido 

de repetição de indébito, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente 

não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Em razão da nulidade do 

negócio jurídico entabulado entre o autor e o banco requerido é certo que 

devem ser consideradas indevidas as cobranças, cuja restituição deverá 

ocorrer em dobro, diante da pressuposta má-fé e falta de lealdade 

contratual por parte do banco requerido, que contribuiu para que o 

consumidor fosse ludibriado, contudo, para evitar enriquecimento ilícito o 

autor deverá devolver o valor que lhe foi disponibilizado pelo banco. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO 

DO CONTRATO - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PARCELAS PAGAS 

INDEVIDAMENTE - MÁ FÉ - COMPROVADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. - 

Como prevê o art. 171 do Código Civil , o negócio jurídico é anulável 

quando houver erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude 

contra credores. - A teor do disposto no art. 138 do CC , são anuláveis os 

negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro 

substancial, que se traduz, à luz do art. 139 do CC , quando interessar à 

natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das 

qualidades a ele essenciais. - Uma vez quitado o contrato de empréstimo 

celebrado por erro, as prestações cobradas a maior, indevidamente, com 

comprovada má-fé, deverá ser restituída em dobro, nos termos do art. 42 , 

parágrafo único , do CDC (AC 10074130028678001 – MG. 16ª Câmara 

Cível. Pub. 22.01.2016. Rel. Aparecida Grossi). Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Anulação de Negócio Jurídico, Reparação de Perdas, Danos Morais com 

Tutela de Urgência Antecipada promovida por Eduardo Neves de Oliveira 

em desfavor de Ivanir Palhano de Souza, K & K Assessoria e Consultoria, 

Karla da Silva Souza, Liderplan e Banco Pan, para declarar a nulidade do 

contrato de empréstimo consignado realizado entre o autor e o Banco Pan, 

discutido nestes autos, bem como para suspender os descontos 

realizados em folha de pagamento do requerente. O autor deverá devolver 

ao banco o valor que recebeu, a título de empréstimo consignado, 

corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da data da transferência para a sua conta. Condeno o Banco ao 

pagamento em dobro dos valores descontados da folha de pagamento do 

autor, também corrigidos pelo INPC e juros de mora a partir do efetivo 

desembolso. Condeno os requeridos Banco Pan, Ivanir Palhano de Souza, 

K & K Assessoria e Consultoria, representada por Karla da Silva Souza, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data 

desta sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data do evento danoso. O valor a ser devolvido pelo autor 

ao Banco Pan, referente ao valor do empréstimo recebido, deverá ser 

abatido da quantia a ser paga pelo Banco Pan a título e indenização por 

danos morais. Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos 

pedidos, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do débito apurado, devidamente atualizado, com fundamento 

nos artigos 85, § 2º e 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo o valor apurado ser dividido entre os requeridos. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002519-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON EDUARDO SANTOS 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002519-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLEITON EDUARDO SANTOS DA SILVA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/05/2018, às 12:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003147-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES CORREA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003147-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA INES CORREA COSTA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003151-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003151-21.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ERMINIA DA SILVA ALMEIDA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 08:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003165-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUELEN APARECIDA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003165-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por QUELEN APARECIDA MARTINS DA SILVA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/05/2018, às 08:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 
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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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003176-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

RITA DE CASSIA VALENTIM MIRANDA OAB - 003.068.161-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003176-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IZABELLA MIRANDA GOMES representada por sua genitora RITA DE 

CASSIA VALENTIM MIRANDA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/05/2018, às 08:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007420-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANIA REGINA PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007420-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais ajuizada por 

Condomínio Florais Cuiabá Residencial em desfavor de Wania Regina 

Pinheiro da Silva. Diante da análise dos documentos anexados ao 

processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007416-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007416-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais ajuizada por 

Condomínio Florais Cuiabá Residencial em desfavor de Fernando Ribeiro 

Teixeira. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007414-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ROCHA DASTSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007414-96.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais ajuizada por 

Condomínio Florais Cuiabá Residencial em desfavor de Elisangela Rocha 

Dastsch. Diante da análise dos documentos anexados ao processo, 

verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007411-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO SOARES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007411-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais ajuizada por 

Condomínio Florais Cuiabá Residencial em desfavor de Décio Soares Filho. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006600-84.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MENDES MEDEIROS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REQUERIDO)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

ANDRE NAKAZORA TAMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006600-84.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de 

Imóvel ajuizada por Larissa Mendes Medeiros em desfavor de Primor das 

Torres Incorporações Ltda., com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinada a restituição total e imediata dos valores pagos a título de 

prestação. Consta na inicial que as partes firmaram contrato de compra e 

venda na data de 30 de março de 2015, tendo como objeto uma unidade 

autônoma situada no Condomínio Primor das torres, no valor de R$ 

99.975,18 (noventa e nove mil novecentos e setenta e cinco reais e 

dezoito centavos). Aduz que realizou o pagamento da quantia de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), sendo que o valor remanescente de R$ 

79.975,18 (setenta e nove mil novecentos e setenta e cinco reais e 

dezoito centavos) seria financiado pela própria construtora. Acrescenta 

que até a presente data já realizou o pagamento da quantia de R$ 

98.073,93 (noventa e oito mil setenta e três reais e noventa e três 

centavos), restando tão somente o valor de R$ 2.026,93 (dois mil vinte e 

seis reais e noventa e três centavos). Informa que em razão de 

indisponibilidade financeira, pugnou pela realização de distrato, todavia, foi 

informada, de que os pedidos estariam suspensos. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro o pedido de parcelamento das custas 

processuais, conforme requerido no ID nº 12249019. 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 realizou um negócio jurídico 

junto à requerida, todavia, diante de sua indisponibilidade financeira, 

requereu a rescisão contratual e devolução dos valores pagos, todavia, 

obteve a informação de que o distrato estaria suspenso, motivo pelo qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

restituição total e imediata dos valores pagos a título de prestação. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista o negócio jurídico firmado entre as partes (ID nº 

12245126), os pedidos de distrato (ID nº 12245308 e 12245399) e a 

ausência de resposta após o prazo concedido. Do mesmo modo, presente 

o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a 

parte autora já informou a intenção de rescisão contratual, sendo que a 

manutenção das cobranças e retenção dos valores pagos implicaria em 

lesão ao seu patrimônio. Em que pese à parte autora pleitear a imediata 

devolução dos valores pagos, entendo que a medida implicaria em 

irreversibilidade do provimento, sendo assim, se torna justa a 

determinação de depósito judicial dos valores, a fim de garantir o direito de 

ambas as partes. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de 

urgência vindicada e determino que a parte requerida deposite 

judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores pagos pela autora, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 05/06/2018, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016089-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIA ROCHA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ALINE CAMILA PIRAN (REQUERIDO)

FERNANDO LUIZ PIRAN (REQUERIDO)

F L P ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME (REQUERIDO)

JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM (REQUERIDO)

RONALDO SILVA JARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016089-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando as manifestações de ID nº 11496718 e 11552189, bem 

como a possibilidade de composição amigável a qualquer tempo, designo 

audiência de conciliação para o dia 13/04/2018, às 14:00 horas. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, e com dados concretos para conciliação Aguarde-se 

a realização da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006688-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARQUETO (AUTOR)
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MARCIO LUCAS CARVALHO MARQUETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR ALVES LOPES OAB - MT0015537A-B (ADVOGADO)

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRESPAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (RÉU)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006688-25.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Pedido de Prestação de Contas e 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Espólio de Márcio 

Marqueto e Márcio Lucas Carvalho Marqueto em desfavor de Vlamir 

Marcos Grespan Júnior e GRESPAN – Sociedade Individual de Advocacia. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos o termo de inventariante para a representação do espólio, sob pena 

de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999064 Nr: 23043-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILDO FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLEME ROCHA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Drª. Márcia Ferreira de 

Souza - OAB/MT 4.410 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o que a Resolução 11/2017, que dispõe sobre a 

competência das varas cíveis assim dispôs acerca da 2ª Vara Cível:

“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 que envolvam 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”

E que a presente ação tem conexão com a ação 

042470-52.2014.811.0041 (código 918562) que trata de Ação de 

Reintegração de Posse, onde Dilza Arruda Campos requer a devolução do 

imóvel em face das partes destes autos, determino a remessa dos autos 

àquela Vara Especializada, com as baixas e comunicações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967447 Nr: 7977-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IN REAL LANCHONETE E HAMBURGUERIA, ISMAR SIRIO 

VILA REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE JESUS CASTRO 

BRANDÃO - OAB:14201-B, GUSTAVO CASTRO GARCIA - OAB:13460 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Cobrança c/c Reparação por Danos Morais e materiais proposta por In 

Real Lanchonete e Hamburgueria em face de Sul América Nacional de 

Seguros a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos materiais 

no valo231r de R$ 8.340,00 (oito mil trezentos e quarenta reais) 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro.Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes, solidariamente, ao pagamento 

de custas processuais e cada uma ficará responsável pelo pagamento 

dos honorários advocatícios do advogado que constituiu.Transitado em 

julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações.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.: 999619 Nr: 23286-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUSA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GONÇALVES MENDES 

NETO - OAB:12142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Eliel Alves de Sousa - 

OAB/MT 7.397 - OAB:

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Almeri Juvita Rigodanzo Fey em desfavor de 

Ricardo de Sousa Carneiro.Condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da 

causa.Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e necessárias anotações.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.: 958578 Nr: 4208-96.2015.811.0041

 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: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MARCO AURÉLIO DA SILVA, 

MARISA MOCKER MARQUES, LOURDES OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a Ação de Despejo c/c cobrança de Alugueis ajuizada por CVL Imóveis 

Ltda. – ME em desfavor de BURITI COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA a fim de:a)Declarar rescindido o contrato de locação firmado entre 

as partes por descumprimento da cláusula contratual b)Condenar a 

Requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

15% sobre o valor atualizado da causa.c)Condenar o requerido ao 

pagamento dos aluguéis vencidos e demais encargos da locação até a 

efetiva entrega das chaves, sobre os quais incidirão correção monetária a 

partir do vencimento de cada mensalidade, juros de mora de 1% ao 

mês.d)Prejudicada a ordem de despejo, haja vista que o Autor já se acha 

na posse do imóvel locado.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967206 Nr: 7897-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MARIA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ITAÚ 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE DO CARMO ADORNO 

- OAB:18437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS EDUARDO 

MAGALHÃES FONTES - OAB:96.659 OAB-RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerido para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1099802 Nr: 10481-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ, 

MAIARA LEITE DA SILVA, GLENDA ALOI GORGONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: aldo keller - OAB:, VITOR 

MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6.950/MT, EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA - OAB:14.877/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007736 Nr: 26680-91.2015.811.0041

 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: TBDAS, MIRIAN CRISTINA DE ALMEIDA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS COSTA BAUDUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DE CUNHA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991261 Nr: 19121-83.2015.811.0041

 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: SUELI DE MATOS CORREA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Certifico que a parte autora, devidamente intimada através de seu patrono 

via DJE, não se manifestou da certidão à fl. 105. 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 quenão compareceu à perícia médica reagendada.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979641 Nr: 13951-33.2015.811.0041

 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: UELITON DE ALMEIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que a parte autora, devidamente intimada através de seu patrono 

via DJE, não se manifestou da certidão à fl. 111. 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 quenão compareceu à perícia médica agendada.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075069 Nr: 57539-90.2015.811.0041

 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: JHONY BENEDITO DE FIGUEIREDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 104/109.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 104/109.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076287 Nr: 58104-54.2015.811.0041

 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: EGNALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 124/128.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 124/128.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do cumprimento voluntário da obrigação, conforme fls. 131/132, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1041444 Nr: 42259-79.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECE MONTEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 Vistos, etc.

Ciente da decisão de fls. 194/198.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 194/198.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação da parte autora, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005739 Nr: 25785-33.2015.811.0041

 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: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYLUSSAC DANTAS ARAÚJO - 

OAB:6234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5089-B/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983036 Nr: 15407-18.2015.811.0041

 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: ERCELL DE OLIVEIRA SAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO, INARA 

ANDRADE DE ALBUQUERQUE DANTAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYLUSSAC DANTAS 

ARAÚJO - OAB:6234

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1289082 Nr: 4649-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1289085 Nr: 4651-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE 

SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1289083 Nr: 4650-57.2018.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ARIMATEA FERREIRA MARQUES DE 

SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a existência de trânsito em julgado, conforme certidão de 

fls. 27, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961893 Nr: 5639-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por José Roberto de 

Souza em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- 

S/A 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 (15/09/2014) 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 
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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.: 1154521 Nr: 33731-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAUTO COMERCIO DE MÁQUINAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME, OSWALDO ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS COSME ME, 

FRANCISCO DE ASSIS COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUCIA DA CRUZ E 

SILVA - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A fim de se evitar futuras nulidades determino a intimação/citação da 

requerida, no endereço indicado às fls. 04/05, a ser cumprida por carta 

precatória, mediante as observâncias e advertências legais.

Designo audiência de conciliação para o dia 05/06/2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

Após, 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.: 1047074 Nr: 44924-68.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, RODRIGO DE 

OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELFINA MITICO MIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12637/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 101, uma vez que a decisão 

não foi publicada para a patrona da requerida, assim faço o cadastro e 

encaminho a republicação para intimar a requerida nos termos da decisão 

abaixo transcrita:Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Condomínio Florais dos Lagos em face de Delfina Mitico 

Miyoshi.Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 23/10/2018 às 14:00 horas, para, se 

pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além 

da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1024099 Nr: 33926-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA PAMELLA AMARAL 

MARQUETTI SOUZA - OAB:16.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Em cumprimento à sentença de fls. 123/126, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 

apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052068 Nr: 47437-09.2015.811.0041

 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: DIOVANE DOS SANTOS DIDONE, NILZA DOS SANTOS 

DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-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 requerente para 

que, no prazo de 5 dias, informe o valor correto para expedição dos 

alvarás, visto que informou valores a maior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993552 Nr: 20199-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSOM APARECIDO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 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 14 horas, 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.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974688 Nr: 11465-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDR, JUCEMERY DAMIANI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 261 de 586



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Márcio Vinícius Costa 

Pereira - OAB/RJ 84.367 - OAB:, Dr. Paulo Fernando Schneider - 

OAB/MT 8.117 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Reclamação ajuizada por Vinicius Damiani Rodrigues representado por 

Jucemey Damiani Rodrigues em face do Gol Linhas Aéreas S/A. 

para:a)Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondentes a dez salários mínimos, a 

serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). b)Condeno-a, ainda, com o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações.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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001507 Nr: 24073-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRAGENS E RECICLAGENS EM GERAL LTDA, CLEUNES MARIA 

LAVRATTI, IVONEI ANTONIO LAVRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CHIOVETTI - 

OAB:145.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVONEI ANTONIO LAVRATI, Cpf: 

42782287915, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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: Trata se de ação de execução de titulo extrajudicial que 

tem por objeto a cobrança de um contrato de aluguel de imóveis 

entabulado entre as partes localizado na Av. Julio Campos, 6260, Jardim 

dos Estados, Varzea GRande - MT. Posteriormente, fora feito um aditivo 

em que ficou estipulado que o réu arcaria com algumas despesas 

referente ao licenciamento de um poco artesiano e a construção de um 

muro no imóvel locado, sendo as demais clausulas inalteradas. O contrato 

teria validade até o dia 30.01.2015, tendo a exequente ajuizado ação de 

despejo a qual tramitou perante a 11 vara cível da Capital. No entanto, o 

executado deixou de honrar com os pagamentos da parcelas pactuadas 

especificamente em relação aos pagamentos de agosto de 2013 a 

fevereiro de 2015, estando inadimplente no valor da dívida executada. E 

assim, tendo em vista o insucesso de qualquer negociação, nao encontrou 

outra alternativa senão propor a presente demanda, objtetivando a 

satisfação de seu crédito. Deu a causa o valor de sessenta e oito mil, 

duzentos e oitenta e tres reais e oitenta e seis centavos.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1017684 Nr: 30809-42.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN FRAGOSO DE JESUS, CARDOSO 

INFO E EMBALAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Meire Correia de Santana 

da Costa Marques - OAB/MT 9.995 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 10006

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto à petição de fls. 71, uma vez que o processo mencionado é 

diverso feito, informando o interesse no prosseguimento da presente 

demanda, requerendo o que entender de direito.

Após, 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.: 976553 Nr: 12428-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERGE AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ AVELINO DE JESUS, 

ESPÓLIO DE VALENTINA CARDOSO DE JESUS, MOISÉS AVELINO DE 

JESUS, JOSE CARLOS DA SILVA, MÁRIO AVELINO DE JESUS, VITORINO 

ARRUDA, JOSÉ MENDES DA SILVA, ANTONIO G. B. FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO G. B. FILHO - OAB:, 

JOSÉ MENDES DA SILVA - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação de fls. 82/85, bem como se manifestar a respeito da certidão 

de fls. 65.

Determino a expedição de intimação para a fazenda pública municipal, 

para a manifestação acerca de interesse no feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213986 Nr: 23107-94.2005.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: AGSP, JDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Emilio de Oliveira - 

OAB:13651/MT, CAROLINE ARAUJO DE ALMEIDA - OAB:10.984 MT, 

CLARISSA BOTTEGA - OAB:6650, EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEISON GOMES 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 23107-94.2005.811.0041, 

Protocolo 213986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094631 Nr: 8267-93.2016.811.0041

 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: CHIRLEI APARECIDA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de quinze dias, manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Márcia Gisely Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982995 Nr: 15387-27.2015.811.0041

 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: WELLINGTON KRUGUER GUIMARAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntario da sentença e ante as 

informações de fls. 182, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982968 Nr: 15361-29.2015.811.0041

 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: ALESSANDRA MARTINS DA COSTA

 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

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntario da sentença e ante as 

informações de fls. 171, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983270 Nr: 15509-40.2015.811.0041

 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: MAGNO MARQUES DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 151/153vº.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 168, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132564 Nr: 24104-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMELIA RIBEIRO CORTEGOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:OAB/MT 6.605, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - 

OAB:12958, OMAR KHALIL - OAB:OAB/MT 11.682, ROBSON WESLEY 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21.518, WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 93/95 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 141.849,92 (cento e quarenta e um mil oitocentos e 

quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) das contas bancárias 

da parte executada Maria Amélia Ribeiro Cortegoso (CPF nº 

698.569.581-72) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 23/30, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1274737 Nr: 29284-54.2017.811.0041

 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: HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIANNI MACIEL BORGES CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16.382-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de 

Processo Civil, indefiro a inicial e por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005029-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 

(EXECUTADO)

LUZIA REZENDE DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

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: 1005029-15.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A EXECUTADO: TRANSAMERICA SERVICOS DE VIGILANCIA E 

SEGURANCA LTDA, LUZIA REZENDE DE MORAIS Vistos etc... Da análise 

dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, conforme termo 

acostado de ID 11066544, pleiteando por sua homologação e suspensão 
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do feito até o cumprimento integral deste. Desta feita, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento 

do referido, que ocorrerá aos 08/11/2019, nos termos do artigo 922, do 

Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, intime-se o 

exequente para se manifestar em 15 dias, sob pena de anuência tácita à 

extinção da ação. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1016021-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA FIGUEIREDO DORILEO (AUTOR)

HELOIZA AMANCIO DE FIGUEIREDO DORILEO (AUTOR)

AMAURI CONCEICAO DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1016021-35.2017.8.11.0041 AUTOR: PRISCILLA FIGUEIREDO 

DORILEO, AMAURI CONCEICAO DORILEO, HELOIZA AMANCIO DE 

FIGUEIREDO DORILEO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Recebo a 

emenda de Ids. 8858274, 8858269 e 8858264. Assim, proceda-se a 

retirada dos nomes de Amauri Conceição Dorilêo e Heloiza Amancio de 

Figueiredo Dorilêo do polo ativo da ação. Ademais, pleiteia a autora pela 

exibição dos contratos de limite de cheque ouro, bem como de 

financiamento de veículos, os quais ensejaram a inserção de seu nome na 

condição de avalista de contratos firmados entre o requerido e a empresa 

Almeida VET Empreendimentos LTDA-ME na Serasa, haja vista que se 

desligou do quadro societário da empresa em 16 de agosto de 2013. 

Assim, estando evidenciado o direito da autora, enquanto contraente, ao 

acesso às informações a ela relacionadas, defiro a medida liminar 

pleiteada, para que o requerido apresente os documentos solicitados. 

Deste modo, cite-se a parte requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecerem resposta, bem como, 

exibirem em juízo os documentos solicitados na peça vestibular, ou opor 

as circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC. Cite-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020203-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(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: 1020203-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAVI - 

COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc... 

Indefiro o pleito de Id. 9622568, uma vez que o prazo pleiteado já 

transcorreu há muito. Assim, intimo a requerente para comprovar o prévio 

requerimento administrativo em 15 dias, sob pena de extinção, salientando 

que não será admitido qualquer pleito protelatório como o de Id. 9622568. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025029-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SOARES DA CONCEICAO (EXECUTADO)

NIVALDO CELINO BORGES (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: 1025029-36.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: WILSON SOARES DA CONCEICAO, NIVALDO 

CELINO BORGES Vistos etc... Da análise dos autos, constata-se que as 

partes entabularam acordo conforme se infere do termo de Id. 10390212, 

pleiteando por sua homologação e suspensão até o integral cumprimento 

deste. Posto isso, HOMOLOGO o acordo de vontades firmado nesta Ação 

de Execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO em face 

de WILSON SOARES DA CONCEIÇÃO e NIVALDO CELINO BORGES. 

Ademais, por verificar que o prazo de cumprimento do acordo já 

transcorreu, sem qualquer informação nos autos quanto ao seu integral 

cumprimento, INTIMO a Cooperativa para manifestar-se no prazo de 15 

dias, salientando que seu silêncio redundará em anuência tácita à extinção 

do feito. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007780-72.2017.8.11.0041

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:

RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1007780-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RODRIGO VALERIO 

FARIA DE OLIVEIRA 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. 5915834, 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 

desbloqueio da restrição judicial sobre o veículo por meio do sistema 

RENAJUD, objeto do contrato em face da inexistência de determinação 

judicial nesse sentido. Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001639-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1001639-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FLAVIO DE 

SOUZA GOMES 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. 4951087, 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 
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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. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de maio de 2017 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022361-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO EDUARDO C. GONCALVES (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: 1022361-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARCIO EDUARDO C. GONCALVES Vistos etc... 

Verifica-se dos autos que as partes entabularam acordo para pagamento 

em uma entrada mais 46 parcelas para quitação integral do contrato, 

pleiteando pela suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo. 

Contudo, na petição de Id. 10426142 o requerente informa o integral 

cumprimento do acordo, pleiteando pela extinção da ação. Desta feita, 

intimo a Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias esclarecer os 

pedidos divergentes, sob pena de extinção por perda de objeto, com base 

na petição de Id. 10426142. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009887-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES (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: 1009887-89.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES Vistos 

etc... Da análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram 

extrajudicialmente para quitação integral do contrato que ampara esta 

ação em cota única na data de 23/05/2017, contudo, pleiteiam pela 

suspensão do feito. Contudo, não vislumbra-se dos autos manifestação 

acerca do cumprimento do acordo, razão pela qual, INTIMO a parte autora 

para se manifestar em 15 dias, sob pena de extinção por perda de objeto 

já que a minuta foi juntada aos autos em 10/11/2017. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015057-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA (EXECUTADO)

SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA (EXECUTADO)

WELLINGTON GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO E INTIMAÇÃO Certifico que decorreu 

o prazo para a parte autora se manifestar quanto a certidão do Oficial de 

Justiça de IDs. 6759659, 6762794, 7232929. Sendo assim, nos termos da 

Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, 

caracterizado o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o 

autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e 

AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá 

ser adotado em todos os processos, cuja parte, não atendeu a 

determinação judicial, visando dar maior celeridade aos cadernos 

processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para expedição de 

carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o regular 

prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , 

dar o regular prosseguimento ao feito e se manifestar quanto a certidão do 

Oficial (a) de Justiça de IDs 6759659, 6762794, 7232929, dando regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no artigo 485, §1 

º do CPC/2015.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (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: 1003615-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VITOR CARLOS 

DE SOUZA VIEIRA Vistos, etc.. Ante a impossibilidade de análise do 

contrato de alienação fiduciária ID.11800957, posto que ilegível, intimo o 

autor para juntar cópia que possibilite sua análise sob pena de extinção. 

Compulsando os autos, constato a ausência de diligencia para o senhor 

oficial de justiça, assim sendo intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, intimo o requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017– CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016164-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Tem em vista a manifestação da Instituição Financeira quanto 

à certidão negativa do senhor oficial de justiça, indicando um novo 

endereço para nova tentativa de citação, no entanto apenas o documento 

indexado em ID 11820101 é invalido uma vez que é necessária a guia de 

diligência para o senhor oficial de justiça. Posto isso intimo a autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, trazer a guia de diligência ou se entender 

melhor trazer uma nova, nos termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar 

o regular prosseguimento ao feito e COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

COMPLEMENTAÇÃO 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 
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emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br, sob pena de extinção como disposto no artigo 

485, §1 º do CPC/2015.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107916 Nr: 13819-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO LUIZ FILHO, Cpf: 54510686153, 

Rg: 861.020, brasileiro(a), convivente, func publ. 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 parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$18.886.08, ante a inadimplência da parte 

requerida

Despacho/Decisão: Vistos etc...Vê-se dos autos a impossibilidade de 

localização do requerido, posto que mudou-se do endereço indicado na 

exordial.Quando da realização da audiência de conciliação (fls. 141), 

verificou-se que o endereço da exordial é idêntico ao obtido via sistema 

Infojud, razão pela qual, na oportunidade o Banco saiu devidamente 

intimado para declinar novo endereço do devedor e, em caso de silêncio, a 

citação seria feita via edital.Desta feita, ante a certidão de fls. 144, 

expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, 

nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção do feito.Decorrido o prazo sem manifestação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial 

o Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se a requerente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.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, CLAUDIO JUNIOR DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 26 de março de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107916 Nr: 13819-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para, em 30 dias, retirar edital de citação e comprovar a 

sua publicação uma vez em jornal local conforme disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152645 Nr: 6785-33.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPER.DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS MÉD.E 

PROF.DA SAUDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SOUZA CLOSS, JOÃO CLOSS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CLOSS JUNIOR - 

OAB:3274-A/RO

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, intimo a Cooperativa para que traga aos autos o cálculo 

atualizado da dívida, no prazo de 15 dias, descontando os valores que se 

encontram na conta única, extrato que segue.

Tendo em vista o tempo transcorrido da última avaliação - 24/04/2013, 

determino nova avaliação dos bens penhorados, depositando o exequente 

o valor da diligência no prazo de cinco dias.

A executada foi intimada via edital, quanto as penhoras, mantendo-se 

inerte, não sendo o caso de aplicação do artigo 72 do CPC, já que 

regularmente citada às fls.76v.

Cumprido, conclusos.

Sem prejuízo, não obstante o teor do ofício do Banco de fls. 305vº, ante a 

comprovação das transferências (fls. 291/292), oficie-se ao Banco para 

que promova às diligências necessárias com o fito de vincular os 

referidos valores, sob pena de reconhecimento do disposto no artigo 77 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722876 Nr: 18440-55.2011.811.0041

 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): EDGAR ELIAS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, ANA 

MARIA ELIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso e por tudo que dos autos consta, intimo o exequente para 

que traga aos autos as necessárias certidões dos cartórios mencionados 

nos extratos de fls. 142/146, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

por manifesto desinteresse. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso de recebimento, 

para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a mesma admoestação. 

Empós, com a juntada do A. R., retornem-me os autos conclusos para 

extinção. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 991181 Nr: 19070-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação 

da parte ré que, em contestação pretende a revisão de cláusulas 

contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e 

tarifas administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526 SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este caderno processual visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526 SP.

Nada obstante, por observar que já houve o cumprimento da liminar, com 

fito de evitar prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem 

apreendido, na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 895666 Nr: 26851-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALENTIN MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CALAZANS DA 

SILVA - OAB:35.955/PR

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução precedida de busca e 

apreensão formulada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A em face de José Valentin Martinelli, ambos qualificados nos autos.

Após o bloqueio ocorrido nos autos de R$39.047,84 ocorrido nos autos à 

fls. 73, o executado José interpôs os Embargos à Execução em apenso.

Ato contínuo, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 917, §1º do 

CPC/2015, foi concedido, nesta data, o efeito suspensivo ope judicis ao 

executado, haja vista o seu caráter acautelatório.

Posto isso, determino a SUSPENSÃO desses autos até o deslinde dos 

autos em apenso.

 Sem prejuízo, consigno que o valor bloqueado já foi vinculado à conta de 

depósitos judiciais, conforme se vê às fls. 86.

OUTROSSIM, diante do alegado no apenso e posto o princípio da lealdade 

processual, deverá a requerente AYMORÉ, informar se pretende a 

manutenção do montante bloqueado no prazo de impugnação dos 

embargos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 718407 Nr: 11678-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ITALO LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 88.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

88, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 828362 Nr: 34216-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, HSBC 

BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTE LTDA ME, 

EDSON DE MATOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 

- OAB:16.846-A/MT, RENATO CHAGAS - OAB:, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 184.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

184, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059918 Nr: 51027-91.2015.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 79.

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 
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expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

79, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 327264 Nr: 470-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. DA SILVA JUNIOR - ME, MANOEL NUNES 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar a Carta 

Precatória de fls. 111. 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, retirando a Carta Precatória de fls. 111 e comprovando a sua 

distribuição no mesmo prazo, sob pena de extinção nos termos do artigo 

485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 104596 Nr: 6669-37.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROJANES STELLATO, EDEMAM MAMEDE 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora comprovar a 

distribuição a Carta Precatória de fls. 133, devidamente retirada dos 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 n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, comprovando a distribuição da Carta Precatória de fls. 133 

devidamente retirada dos autos, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117779 Nr: 6664-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, EVAN CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8202/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9491, DALTON MIRANDA COSTA - OAB:3359

 Em face da Portaria n. 003/2018-DF, da Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, acostada aos autos, ficam as partes intimadas da temporada de 

leilões da Comarca de Cuiabá, para o ano de 2018. Ato contínuo, em 

cumprimento ao disposto no artigo 1.083 da CNGC-Foro Judicial, 4ª edição, 

procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar certidão de ônus atualizada do bem imóvel a ser alienado, bem 

como certidões das Fazendas Públicas do Estado e do município, da 

Receita Federal e do INSS e certidão negativa de inscrição de dívida ativa 

da União referentes ao respectivo bem, visando dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153130 Nr: 656-56.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS E 

MATERIAIS ESP. LTDA, MANOEL MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 Em face da Portaria n. 003/2018-DF, da Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, acostada aos autos, ficam as partes intimadas da temporada de 

leilões da Comarca de Cuiabá, para o ano de 2018. Ato contínuo, em 

cumprimento ao disposto no artigo 1.083 da CNGC-Foro Judicial, 4ª edição, 

procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar certidão de ônus atualizada do bem imóvel a ser alienado, bem 

como certidões das Fazendas Públicas do Estado e do município, da 

Receita Federal e do INSS e certidão negativa de inscrição de dívida ativa 

da União referentes ao respectivo bem, visando dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343633 Nr: 13884-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO CENTER SAKURA LTDA, ELOI 

RODRIGUES VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5.632/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9.983/MT

 Em face da Portaria n. 003/2018-DF, da Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, acostada aos autos, ficam as partes intimadas da temporada de 

leilões da Comarca de Cuiabá, para o ano de 2018. Ato contínuo, em 

cumprimento ao disposto no artigo 1.083 da CNGC-Foro Judicial, 4ª edição, 

procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar certidão de ônus atualizada do bem imóvel a ser alienado, bem 

como certidões das Fazendas Públicas do Estado e do município, da 

Receita Federal e do INSS e certidão negativa de inscrição de dívida ativa 

da União referentes ao respectivo bem, visando dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1117214 Nr: 17572-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID ROGER DE MOURA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 58.
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Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB , dar o regular prosseguimento 

ao feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 

58, dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como 

disposto no artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 915217 Nr: 40338-22.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA - ME, 

CARLOS ALBERTO DA ROCHA, NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11060, SILVANO CARVALHO - OAB:17882

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 15(quinze)dias, 

contrarrazoar o recurso de apelação civil de fls. 108/115, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746753 Nr: 43976-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR TELES DA SILVA

 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: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Intimação das partes para que, no prazo de 15(quinze)dias, para 

manifestar-se nestes autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento dos autos, ante o término da prestação jurisdicional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 14179 Nr: 3483-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ANTÔNIO KLAUK, ERVIDES FIDÊNCIO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 Em face da Portaria n. 003/2018-DF, da Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, acostada aos autos, ficam as partes intimadas da temporada de 

leilões da Comarca de Cuiabá, para o ano de 2018. Ato contínuo, em 

cumprimento ao disposto na CNGC-Foro Judicial, 4ª edição, procedo à 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

certidão simplificada da empresa Brasil Oeste Industria, Comércio e 

transportes Ltda da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, visando 

dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 226688 Nr: 33918-16.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEGUINHO FIBRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS 

LTDA, IVANILDO SAMPAIO NUNES, SILANIA ANTUNES ARAUJO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face da Portaria n. 003/2018-DF, da Diretora do Foro da Comarca de 

Cuiabá, acostada aos autos, ficam as partes intimadas da temporada de 

leilões da Comarca de Cuiabá, para o ano de 2018. Ato contínuo, em 

cumprimento ao disposto na CNGC-Foro Judicial, 4ª edição, procedo à 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o 

endereço dos bens penhorados à fl. 27, visando dar prosseguimento ao 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 846706 Nr: 50295-81.2013.811.0041

 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: DOMINGOS LUIS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FLAVIO GONÇALVES, BANCO 

AYMORÉ FINANCIAMENTO S/A (BANCO SANTANDER), DANUZA CABRAL 

COUTINHO, EDER LUIZ PAES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:OAB/MT 16.252, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO 

GUIMARÃES - OAB:16.740/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 204.

Ademais, ante o teor da certidão de fls. 205, o término da prestação 

jurisdicional e inércia do exequente, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867878 Nr: 7846-74.2014.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS LUIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CESAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.688

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão em fase de 

cumprimento de sentença.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 202.

Ademais, ante o teor da certidão de fls. 203, o término da prestação 

jurisdicional e inércia do exequente, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 701319 Nr: 35940-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FLAVIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PAES GUIMARAES, DANUZA 

CABRAL COUTINHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SÈRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração em face de cumprimento de 

sentença.

 Em atenção ao requerimento de fls. 132/135, intimo os executados Eder e 

Danuza, por meio de sua patrona (DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar 

ao pagamento do valor descrito às fls. 135 (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 431779 Nr: 11919-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH -ME, 

NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando-se que as diligências de fls. 96/99 sobejaram infrutíferas e, 

ante a orientação do CNJ de que a citação por edital seja precedida de 

busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, expeça-se o 

regular edital de citação do(s) executado(s), com prazo de 20 dias.

Salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

 Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Após, em caso de inércia da parte interessada e, considerando-se que 

todas as diligências realizadas pelo exequente e por este Juízo 

Especializado visando à localização de bens penhoráveis, restaram 

infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, III do 

CPC/2015.

Outrossim, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407688 Nr: 38959-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MORILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Embracon 

Administradora de Consórcio Ltda em face de Reinaldo Morilha, ambos 

qualificados.

O exequente requereu pesquisa por meio do sistema ARISP (Associação 

dos Registradores Imobiliários de São Paulo) com o fito de localizar bens 

passíveis de serem penhorados, conforme se vê às fls. 100.

Pois bem,

Em primeiro lugar, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS AOS TRIBUNAIS com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor, o que já foi realizado neste 

feito (fls. 76, 94/98).

Com efeito, tendo em vista que o requerimento de fls. 100 é medida que 

cabe à parte, INDEFIRO o mencionado pleito.

Considerando-se que todas as diligências realizadas pelo exequente e por 

este Juízo Especializado visando à localização de bens penhoráveis, 

sobejaram infrutíferas, MANTENHO a SUSPENSÃO do presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 431782 Nr: 11921-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO VASCONCELOS RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Bradesco 

S/A em face de Enio Vasconcelos Ribeiro Junior, ambos qualificados.

 O Banco requereu a penhora de eventuais veículos de propriedade do 

executado Enio, conforme se vê às fls. 107/108.

Pois bem,

Considerando-se que todas as diligências realizadas pelo exequente e por 

este Juízo Especializado visando à localização de bens penhoráveis, 

sobejaram infrutíferas, INDEFIRO o pleito de fls. 107/108 e, nos termos da 

parte final da decisão de fls. 100vº, SUSPENDO o presente feito, nos 

moldes do artigo 921, III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1055109 Nr: 48826-29.2015.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NEPOMUCENO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de , dando o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1082956 Nr: 2912-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 270 de 586



TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCI DANIELI BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 Vistos, etc.

Ante a apresentação dos dados bancários do causídico do Banco às fls. 

86, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial em nome de 

MANOEL ARCHANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 

08.415.064/0001-65, CONTA nº 43045-9, AGÊNCIA Nº 0046-9, BANO DO 

BRASIL.

Empós, diante do trânsito em julgado de fls. 87, arquivem-se os autos com 

as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1001154 Nr: 23923-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAMIL DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do contido no ofício 84/2018, de fl. 61, comprovando 

o recolhimento de diligência nestes autos, bem como na deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 742634 Nr: 39536-29.2011.811.0041

 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): RODRIGUES GRILL RESTAURANTE LTDA - ME, 

FÁBIO LEONARDO RODRIGUES, DIONISIO RODRIGUES, CUSTÓDIA 

MOURA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378, LAIS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - OAB:15368, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que tramita por 

esta 1ª Vara Especializada de Direito Bancário os autos de Ação monitória 

em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, registrada sob o n.º 

39536-29.2011.811.0041, código 742634, em que BANCO BRADESCO S/A 

- ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, move contra RODRIGUES 

GRILL RESTAURANTE LTDA – ME; FÁBIO LEONARDO RODRIGUES; 

CUSTÓDIA MOURA RODRIGUES; DIONISIO RODRIGUES, distribuída em 

09/11/2011, dando-se à causa o valor atualizado de R$ 1.368.302,74. 

Certifico, outrossim, que por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário, Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza, despacho de fl. 142, foi lavrado o termo de penhora em 

conformidade com o disposto no artigo 838 do CPC da quota parte do bem 

imóvel indicado pelo credor descrito a seguir:IMÓVEL: Quota-parte de 

33,33%, equivalente a 8.0667 has, de propriedade de Dionísio Rodrigues, 

da área de terras denominada Sítio Lagoa Formosa, situada no município 

de São José dos Quatro Marcos, com área de 193,60 has, dentro dos 

seguintes limites e confrontações: começa num lugar divisando com terras 

do Sr. Guilherme Cristino e José de Lima da Silva e segue em rumo 

90º00NW, na distância de 1.770,00 metros até o MP-2, daí segue à 

esquerda por uma reta divisória em rumo 12º00’SE, na distância de 

1.178,00 metros até o MP-3; daí segue à esquerda em rumo 81º46 SW, na 

distância de 2.025,00 metros até o MP-4; divisando com terras do Sr. 

Jesus Cabral de Meneis, em rumo 00º00’ ao norte, na distância de 100,00 

metros até o MP-5; daí segue novamente à esquerda em rumo 33º30’ NW, 

na distância de 915.00 metros, divisando com Guilherme Cristino até o 

MP-1, marco ponto de partida. Imóvel com matrícula nº 3.293, livro 02, do 

Cartório do 1º Ofício do registro de imóveis da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta 

Comarca de Cuiabá-MT, aos 22 de março de 2018. Marcos Vinícius Marini 

Kozan Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 742634 Nr: 39536-29.2011.811.0041

 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): RODRIGUES GRILL RESTAURANTE LTDA - ME, 

FÁBIO LEONARDO RODRIGUES, DIONISIO RODRIGUES, CUSTÓDIA 

MOURA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378, LAIS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - OAB:15368, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 Procedo à intimação da parte executada para, querendo, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do termo de penhora de fl. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 742634 Nr: 39536-29.2011.811.0041

 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): RODRIGUES GRILL RESTAURANTE LTDA - ME, 

FÁBIO LEONARDO RODRIGUES, DIONISIO RODRIGUES, CUSTÓDIA 

MOURA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378, LAIS PAULINO VILELA CAVALHEIRO - OAB:15368, 

LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 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. 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355748 Nr: 26205-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, KARINA 

ARAUJO FERREIRA, FABIO MARGATO SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 
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RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22.767-O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 /MT

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que tramita por 

esta 1ª Vara Especializada de Direito Bancário os autos de Ação monitória 

em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, registrada sob o n.º 

26205-82.2008.811.0041, código 355748, em que BANCO BRADESCO 

S/A, move contra VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA; KARINA ARAUJO 

FERREIRA; FABIO MARGATO SALAZAR, distribuída em 15/10/2008, 

dando-se à causa o valor atualizado de R$ 234.643,82.

 Certifico, outrossim, que por determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário, Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza, despacho de fl. 138, foi lavrado o termo de penhora em 

conformidade com o disposto no artigo 838 do CPC do bem imóvel indicado 

pelo credor descrito a seguir:

IMÓVEL: Lote nº 16, da quadra 23-A, Loteamento Shangri-lá, Distrito de 

Coxipó da Ponte, medindo 12,00 metros de frente; 15,00 metros de fundos; 

47,00 metros de lado direito e 56,00 metros do lado esquerdo 

confrontando ao Norte com o lote 15; ao sul com o lote 17; a leste com o 

lote 32 e a Oeste com a Rua “D”, edificado um prédio residencial contendo: 

abrigo, estar social, estar jantar, íntimo, suíte, 02 dormitórios, banheiro, 

circulação, cozinha, quarto e banheiro de empregada e área de serviço, 

com matrícula nº 62.487, livro 02, do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da comarca de Cuiabá-MT.

 O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta Comarca de 

Cuiabá-MT, aos 22 de março de 2018.

 Marcos Vinícius Marini Kozan

 Analista Judiciário

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355748 Nr: 26205-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA, KARINA 

ARAUJO FERREIRA, FABIO MARGATO SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 

/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JENNYFER MORAES DE LIMA - 

OAB:22.767-O, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 /MT

 Procedo à intimação da parte executada para, querendo, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do termo de penhora de fl. 146.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025696-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 1025696-22.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]. AUTOR: GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por 

GILBERTO DE OLIVEIRA MOURA em face de BANCO BRADESCO S/A 

objetivando o requerente, em tutela de urgência: - a suspensão de 

qualquer leilão do bem imóvel descrito na inicial; - a averbação da 

existência desta ação na matrícula do imóvel. 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, notadamente 

com a emenda da inicial, observo que as partes entabularam, à luz do 

disposto na Lei 9.514/97, um contrato de financiamento imobiliário com 

cláusula de alienação fiduciária de imóvel (Id. 11206467), para pagamento 

em 84 parcelas de R$ 656,22, com o vencimento da primeira em 

11/06/2011 e da última em 11/05/2018. Demonstrou o autor, por meio da 

cópia da matrícula do imóvel (Id. 8522754 – Pág. 7) que já houve a 

consolidação da propriedade do imóvel em nome da instituição financeira 

ora credora. Todavia, em que pese a alegação de que não foi regular a 

sua constituição em mora, por não ter sido notificado pessoalmente, há de 

se levar em conta que, conforme o documento por este acostado (Id. 

9522756, Pág. 1), ocorreram 03 tentativas de notificação, restando 

expressamente consignado naquele documento que o “vizinho do número 

485 confirma residência”. Ou seja, salvo melhor juízo, demonstrou o autor 

que, embora possua endereço certo, apenas pelo fato de não ter sido 

localizado pessoalmente, ocorreu sua notificação por edital, procedimento 

que não se mostra escorreito, notadamente ao se levar em conta a 

imprescindibilidade do bem ofertado em garantia, que serve como moradia. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA 

DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. - A prévia constituição em mora do devedor é 

requisito legalmente exigido para a consolidação da propriedade em favor 

do credor fiduciário, devendo ser realizada preferencialmente por 

notificação pessoal realizada por intermédio do Cartório de Registro 

Imobiliário (art. 26 da Lei 9.514/97). - Somente se admite a intimação por 

edital nos casos em que frustradas as tentativas de localização do 

devedor. - Sequer tentada a localização do devedor, que reside no mesmo 

endereço informado no contrato, resta inválida a intimação por edital e, por 

consequência, nula a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, 

por desrespeito aos requisitos legalmente impostos.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0287.13.005771-7/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 

06/10/2017). Feitas essas considerações, DEFIRO os pedidos formulados 

em tutela de urgência, para determinar a imediata intimação do réu para se 

abster de realizar leilão referente ao imóvel, bem como determino a 

expedição de ofício ao Sétimo Serviço Notarial e de Registro de Imóveis 

desta Capital, para que anotem na matrícula do imóvel esta restrição, até 

ulterior determinação do juízo. 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 20/06/2018, às 16h00, para realização de audiência de 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007160-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0014760A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

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: 1007160-60.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. AUTOR: TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Em que pese os termos do 

requerimento apresentado pela parte autora no Id. 10762727, por verificar 

que não há pendência de gravame sobre o bem, certifique se houve 

resposta ao ofício encaminhado por este juízo (Id. 9849070). Em caso 

negativo, reitere-se o pedido de informações constante ao final do 

documento em comento, quanto à demora na baixa da restrição, bem 

assim se o documento Id. 8288416 foi hábil para tal finalidade. Com a 

resposta nos autos, intimem-se as partes. Após, conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033852-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - MT0011978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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: 1033852-96.2017.8.11.0041, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. AUTOR: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Ante a demonstração, pelo autor, de que vem 

efetuando a consignação em juízo das prestações inerentes ao contrato 

imobiliário, sem o cumprimento, pelo réu, da ordem judicial de emissão de 

boletos bancários. Deste modo, intimo o Banco Bradesco S/A para, no 

prazo de 10 dias, efetuar o cumprimento da medida, comprovando nos 

autos a expedição de boletos bancários para pagamento das 

mensalidades, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 2.500,00, até o 

limite de 50 dias-multa, bem assim a configuração de ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação da respectiva multa, nos termos do art. 

77 do CPC, que dispõe: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, 

são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: [...] IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz 

advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3o Não 

sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será 

inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado 

da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da 

execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. § 4o A 

multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da 

incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o. § 5o Quando o 

valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá 

ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.” Cumpra-se. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016782-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

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: 1016782-66.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[DEPÓSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

BANCÁRIOS, FINANCIAMENTO DE PRODUTO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. AUTOR: MARIZE DA SILVA LIMA 

DE ALMEIDA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Compulsando os autos, 

observo que, em vista de a notícia de descumprimento da ordem judicial 

emanada em tutela de urgência, no Id. 9602152 foi pelo juízo fixado que: 

“Desta sorte, não há nenhum óbice judicial à efetivação da liminar 

concedida. Sendo assim, intimo o primeiro réu - Banco do Brasil S/A - 

para, no prazo de 05 dias, comprovar a liberação da movimentação da 

conta bancária da autora, sob pena de, a partir do 6º dia útil posterior à 

publicação desta intimação, ter início o cômputo da multa diária fixada na 

decisão Id. 8773375 e, R$1.000,00, bem como, ser reconhecida a litigância 

de má-fé, além da possibilidade da aplicação do disposto no artigo 77, IV 

do CPC.” Em que pese a apresentação da tela Id. 9689658, quanto ao 

contrato de conta corrente, verifico que, por meio da petição Id. 11501212 

a autora informa que está restrito o uso do seu cartão de crédito, bem 

assim que seu nome está restrito no sistema financeiro nacional. 

Considerando o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1008129-04.2017 (Id. 11073264), bem assim que a decisão Id. 9602152 

faz apenas menção ao contrato de conta corrente, reitero a ordem judicial, 

quanto as demais transações, com a imediata intimação do primeiro réu - 

Banco do Brasil S/A - para, no prazo de 05 dias, comprovar a liberação da 

movimentação do cartão de crédito da autora, e demais transações, bem 

assim a baixa na restrição no Cadastro CCF, sob pena de, a partir do 6º 

dia útil posterior à publicação desta intimação, ter início o cômputo da multa 

diária fixada na decisão Id. 8773375 em R$1.000,00, bem como, ser 

reconhecida a litigância de má-fé, além da possibilidade da aplicação do 

disposto no artigo 77, IV do CPC. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010601-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO QUIRINO DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010601-49.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ROGERIO QUIRINO DOS SANTOS FERREIRA Vistos 

etc... Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

conforme termo acostado de Id. 6756974, pleiteando por sua homologação 

e suspensão do feito até o cumprimento integral deste. Desta feita, 

HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até 

o cumprimento do referido, que ocorrerá aos 27/03/2020, nos termos do 

artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, 

intime-se o exequente para se manifestar em 15 dias, sob pena de 

anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008683-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STELLA MARYS RESENDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSILENI RESENDE DE OLIVEIRA DOMINGUES (EXECUTADO)

NADIA RESENDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELEA RESENDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008683-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA, ELEA RESENDE 

DE OLIVEIRA, NADIA RESENDE DE OLIVEIRA, JOSILENI RESENDE DE 

OLIVEIRA DOMINGUES, STELLA MARYS RESENDE DE OLIVEIRA Vistos 

etc... Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

conforme termo acostado de Id. 12186246, pleiteando por sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral deste. 

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá em 

05/02/2023, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 15 

dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033875-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (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: 1033875-42.2017.8.11.0041, : Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. REQUERENTE: ZURAIDE EPIFANIA 

SIGARINI REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Trata-se 

de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada por ZURAIDE EPIFANIA 

SIGARINE em face de BANCO BONSUCESSO S/A, todos qualificados nos 

autos em referência, relatando a autora que firmou com o réu um contrato 

de concessão de crédito pessoal e que os descontos vem sendo feito 

durante vários anos e ainda continua devendo, alegando a instituição 

financeira que lhe enviou um cartão de crédito, o que afirma nunca ter 

ocorrido. Discorre sobre a legislação atinente e, ao final, pugna pela 

citação do réu para prestar contas ou contestar a ação, requerendo ainda 

as benesses da assistência judiciária. Atribuiu à causa o valor de R$ 

1.000,00 e acostou documentos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a autora os benefícios da 

justiça gratuita. Prefacialmente, cabe destacar que o procedimento 

especial de prestação de contas tem por objetivo a obtenção da análise 

dos efeitos patrimoniais de determinada relação jurídica de outrem, 

acarretando o acertamento de créditos e débitos, senão vejamos a lição 

de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria: "Consiste a prestação de 

contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as 

receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, 

valores ou interesses de outrem, realizadas por força de relação jurídica 

emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar dito relacionamento 

jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico de tal modo 

que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo 

fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação 

judicial contra a parte que se qualifica como devedora." (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. III, 25ª ed.. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 85). 

Acerca da obrigação de prestar contas vinculada à existência da efetiva 

administração de bens ou interesses alheios, para a configuração do 

dever de prestar contas, colaciono também a doutrina de Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: "O interessado na ação de 

prestação de contas é a parte que não saiba em quanto importa seu 

crédito ou débito líquido, nascido em virtude do vínculo legal ou negocial 

gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito 

por um em favor do outro" (Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1208). No caso dos autos, há 

de se ter em vista que seja no contrato de empréstimo, como afirmado pela 

autora, ou no de cartão de crédito, a instituição financeira não administra 

bens ou valores de titularidade da consumidora, restringindo-se, quanto ao 

segundo, a antecipar pagamentos a fornecedores previamente 

cadastrados, com posterior ressarcimento dos desembolsos efetuados. 

Demais disso, impende destacar que a autora demonstrou, por meio dos 

lançamentos nos demonstrativos de folha, que atualmente são lançados 

mensalmente, pelo réu, 06 descontos a título de “Consignação”. O Superior 

Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Recurso Especial nº 

1.201.662, firmou que nos contratos de financiamento e de mútuo o 

tomador do empréstimo/mutuário não tem interesse em exigir do Banco a 

prestação de contas relativa aos lançamentos realizados ao longo da 

relação contratual, uma vez que nestas espécies de avença inexiste 

entrega de recursos para a instituição financeira, o mesmo ocorrendo 

quanto ao contrato de cartão de crédito. Nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO (CARTÃO DE CRÉDITO). AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. SÚMULA 259 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O correntista tem interesse para 

exigir contas da instituição financeira (Súmula 259 do STJ). Isso porque a 

abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos 

financeiros do correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de 

limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e 

débitos. Por meio da prestação de contas, o banco deve demonstrar os 

créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em 

conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, 

saques etc.) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se apure 

se o saldo é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito 

ou, ao contrário, se está em débito. 2. A entrega de extratos periódicos ao 

correntista não implica, por si só, falta de interesse de agir para o 

ajuizamento de ação de prestação de contas, uma vez que podem não ser 

suficientes para o esclarecimento de todos os lançamentos efetuados na 

conta-corrente. 3. Na hipótese de contrato de financiamento, ou como no 

caso dos autos, de cartão de crédito, não há entrega de recursos 

financeiros do correntista à instituição financeira ou à administradora 

(depósitos), para que os administrem ou efetuem pagamentos, mediante 
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débitos em conta-corrente. A instituição financeira ou administradora 

promove o pagamento aos fornecedores dos produtos ou serviços 

adquiridos pelo usuário, perdendo a disponibilidade dos valores 

correspondentes até o limite convencionado, os quais acaso não quitados 

no prazo estipulado convertem-se em modalidade de empréstimo, cabendo 

ao financiado restituir o valor emprestado, com os encargos e na forma 

pactuados. Não há, portanto, interesse de agir para pedir prestação de 

contas, de forma mercantil (CPC, art. 917), a fim de apurar os encargos 

dos financiamentos necessários à quitação dos débitos ao longo da 

relação contratual. 4. Se o usuário não possui os documentos 

necessários para a compreensão dos encargos contratados, assiste-lhe 

o direito de ajuizar ação de exibição de documentos. 5. A pretensão 

deduzida na inicial, voltada, na realidade, a aferir a legalidade dos 

encargos cobrados (taxas de juros, tarifas etc.), deveria ter sido 

veiculada por meio de ação ordinária de revisão de contrato, cumulada 

com repetição de eventual indébito, no curso da qual poderia ser requerida 

exibição de documentos, caso não postulada esta em medida cautelar 

preparatória. 6. Na espécie de contrato em exame, não há abusividade na 

estipulação da cláusula-mandato porque inerente ao funcionamento do 

sistema, não incidindo o óbice do enunciado 60 da Súmula do STJ (3ª 

Turma, AgRg no REsp 796.466/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 

DJe 2.2.2011; 4ª Turma, REsp 296.678/RS, Rel. p/ acórdão Min. Fernando 

Gonçalves, DJe 1º.12.2008). 7. Não se alega, no caso presente, o 

pagamento indevido, pela instituição financeira ou administradora, a 

fornecedores de produtos ou serviços adquiridos pelo usuário. Não foi 

alegado, específica econcretamente, pagamento efetuado em nome do 

usuário e por este contestado, hipótese em que, em tese, caberia a 

prestação de contas dos valores desembolsados em nome do cliente. 8. A 

jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do 

STJ reconhece a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em 

sede de ação de prestação de contas, em razão da diversidade e 

incompatibilidade de ritos. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 468908/MG, 

relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 05/06/2014, DJe de 

18/06/2014). Também nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

EM FOLHA DE PAGAMENTO - INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não 

possui interesse de agir para a ação de prestação de contas" (REsp 

1293558/PR).” (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.034362-5/001, 

Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 21/02/2018, publicação da súmula em 27/02/2018) Feitas 

essas considerações, por não ser o caso de emenda da inicial, ante a 

manifesta inadequação da via eleita, aliada a falta de interesse de agir, de 

rigor a extinção do feito sem exame do mérito. Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta ação ajuizada por 

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINE em face de BANCO BONSUCESSO S/A, o 

que faço com amparo legal no art. 485, VI, do CPC. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031410-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO BONIFACIO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

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: 1031410-60.2017.8.11.0041 AUTOR: URBANO BONIFACIO 

MARTINS RÉU: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO SAFRA S-A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A 

Tratam-se os autos de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte 

ajuizada por URBANO BONIFÁCIO MARTINS em face de BANCO BMG S/A, 

BANCO PAN S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO BONSUCESSO S/A e 

BANCO DAYCOVAL todos qualificados nos autos em referência. Da 

análise da exordial, verificou-se que apesar da afirmação do requerente 

de que firmou diversos pactos com os requeridos, deixou de acostar os 

referidos contratos, bem como a comprovação do prévio requerimento 

administrativo junto às Instituições Financeiras, o que é necessário para o 

deferimento de intimação destas para exibirem os documentos pleiteados, 

bem como, análise do próprio direito reclamado. Além disso, constatou-se 

que apesar de o autor ter fundamentado a ação na nulidade dos contratos 

de cartão de crédito, da análise dos holerites verificou-se que apenas o 

Banco Pan S/A, Banco BMG S/A e Banco Bonsucesso vinham lançando 

débitos sob a rubrica “cartão de crédito”, enquanto os demais requeridos 

lançavam valores inerentes a contratos de empréstimo consignado, salvo 

melhor juízo. Desta feita, foi o requerente intimado para emendar a petição 

inicial, sanando as irregularidades em 15 dias, conforme se infere da 

decisão de Id. 10834215. Em sua manifestação de Id. 11434446, o autor 

pleiteou pela inversão do ônus da prova para que as reclamadas 

apresentassem no prazo da contestação todos os contratos firmados 

entre as partes, especialmente aqueles que foram formalizados via 

telefone e congêneres, arguindo, em suma, que as ações cautelares de 

exibição de documentos foram extintas do Novo Código de Processo Civil, 

e que não merece ser penalizado e ter seu pedido de inversão do ônus da 

prova indeferido, quando comprovada a excessiva dificuldade em produzir 

as provas. Posto isso, insta consignar que não obstante as alegações do 

requerente de que as tutelas cautelares de exibição de documentos não 

existem mais no universo processual com o advento do Novo CPC, 

vislumbra-se no artigo 396 que o Juiz pode ordenar a exibição de 

documento ou coisa que se encontre em poder da parte adversa, desde 

que o pedido esteja devidamente instruído. Outrossim, aduz o autor que 

comprovou a excessiva dificuldade em obter os documentos necessários 

para instrução da presente ação, contudo, da melhor análise dos autos, 

não é possível vislumbrar qualquer documento que ampare a afirmação do 

autor, sem falar na ausência de manifestação acerca dos débitos 

lançados em sua folha de pagamento com a rubrica “cartão de crédito” 

apenas por três Instituições Financeiras arroladas como requeridas na 

presente ação, posto que fundamenta a ação na nulidade dos contratos 

de cartão de crédito, além do que oportunizada a emenda, sequer juntou 

notificação das instituições financeira para apresentação daqueles, não 

saindo seus argumentos da seara da mera ilação. Assim, ante a ausência 

de juntada de documentos imprescindíveis para a análise do pedido e sua 

inércia em cumprimento ao comando judicial, a extinção é medida que se 

impõe. Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto: 

“REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da inicial – Apelante que não 

apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, a indicação das 

cláusulas supostamente abusivas e apresentação do contrato 

questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto determinado no 

art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental para 

prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, do 

contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato - 

I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte, em razão da ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, 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. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017440-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURCINETE CASSIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017440-90.2017.8.11.0041 AUTOR: DURCINETE CASSIANA 

DA SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos etc... Da análise dos autos, 

verifica-se que as partes transigiram extrajudicialmente, conforme se vê 

do instrumento de acordo juntado no Id. 10136160 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 Declaratória de Nulidade Contratual c/c repetição de Indebito e 

Danos Morais e Antecipação de Tutela ajuizada por DURCINETE 

CASSEANA DA SILVA em face de BANCO BMG 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: 1018300-91.2017.8.11.0041

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:

PAULO CESAR FERREIRA FONTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018300-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO CESAR FERREIRA FONTES 

Vistos etc... Verifica-se na petição de Id. 9597980 que as partes 

entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente litígio, o qual 

apesar de não ter sido assinado pelo causídico do requerente, este 

ratificou o pedido de homologação de acordo na petição de Id. 10262614. 

Destaco que, conforme o 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 de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação aos 

pedidos de retirada das anotações realizadas no CPF do requerido junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, expedição de ofício ao Detran/MT para 

retirada de restrição sobre o veículo, bem como de intimação do Oficial de 

Justiça para que proceda a devolução do mandado de busca, saliento que 

não houve por esse Juízo qualquer determinação nesse sentido, razão 

pela qual, indefiro todos os pedidos. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029213-35.2017.8.11.0041

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:

BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029213-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: BRENDO CARLOS FERREIRA LOPES 

Vistos etc... Verifica-se na petição de Id. 11258236 que as partes 

entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente litígio. Destaco 

que, conforme o 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 de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a renúncia ao 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009955-39.2017.8.11.0041

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:

AILTON CORDEIRO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009955-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: AILTON CORDEIRO DE FRANCA 

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. 

6100069, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Em 

relação ao pedido de baixa no bloqueio judicial sobre o veículo, indefiro, 

posto que não há determinação nos autos nesse sentido. Ante a renúncia 

ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. 

I. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011843-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA LIDIA COUTINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011843-43.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA RÉU: CELIA LIDIA COUTINHO Vistos etc... Da análise dos 

autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, conforme termo de 

Id. 9911559 pleiteando por sua homologação e consequente extinção do 

feito, observando que a parcela única seria para 25/08/2017 e o pleito 

apresentado em 18/09/2017, evidenciando seu cumprimento. 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 
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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 e 

DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória ajuizada por BANCO MERCANTIL 

DO BRASIL S/A em face de CÉLIA LIDIA COUTINHO, 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: 1013140-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEY BATISTA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013140-22.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: 

EDILEY BATISTA FARIAS 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. 11057605, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Em relação ao pedido de baixa na restrição judicial inserida 

sobre o veículo, indefiro, posto que não há determinação nos autos nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001922-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001922-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JOSE PEREIRA DE FREITAS Trata-se de Busca e 

Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por BANCO ITAUCARD 

S/A em face de JOSE PEREIRA DE FREITAS, ambos qualificados nos autos 

em referência. Da análise da exordial na data de 03 de fevereiro de 2017, 

verificou-se a ausência do recolhimento de custas iniciais, razão pela qual 

foi o requerente intimado para regularizar em 15 dias, sob pena de 

extinção do feito. Contudo, mesmo devidamente intimado, conforme 

vislumbra-se da certidão de Id. 12047570 até a presente data não houve 

cumprimento da determinação judicial. Desta feita, o indeferimento da inicial 

e a extinção do feito é a medida que se impõe. 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) “GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA Pedido indeferido reiterado nesta instância Indeferimento, ante 

a falta de comprovação da escassez financeira Recurso não provido. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Indeferimento da petição inicial por falta 

de recolhimento das custas iniciais Autor que foi devidamente intimado 

para o ato, permanecendo, porém, inerte Extinção do processo Cabimento, 

ante o estabelecido pelo art. 284, parágrafo único, do CPC Sentença 

mantida Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 01922390820128260100 SP 

0192239-08.2012.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/04/2014) Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO a petição inicial e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, com fulcro no artigo 

485, inciso I, c/c 321, § único do Código de Processo Civil. No mais, 

proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias, conforme orientação da 

CGJ, de forma que o Estado possa receber seu crédito. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001918-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VERGILIA 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 

Processo: 1001918-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAU 

VEICULOS S.A. REQUERIDO: MARCIA VERGILIA DA SILVA Trata-se de 

Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por BANCO 

ITAU VEICULOS S/A em face de MARCIA VERGILIA DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos em referência. Da análise da exordial na data de 03 

de fevereiro de 2017, verificou-se a ausência do recolhimento de custas 

iniciais, razão pela qual foi o requerente intimado para regularizar em 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Contudo, 

mesmo devidamente intimado, conforme vislumbra-se da certidão de Id. 

12047867 até a presente data não houve cumprimento da determinação 

judicial. Desta feita, o indeferimento da inicial e a extinção do feito é a 

medida que se impõe. 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) “GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA Pedido indeferido reiterado nesta instância Indeferimento, ante a 

falta de comprovação da escassez financeira Recurso não provido. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Indeferimento da petição inicial por falta 

de recolhimento das custas iniciais Autor que foi devidamente intimado 

para o ato, permanecendo, porém, inerte Extinção do processo Cabimento, 

ante o estabelecido pelo art. 284, parágrafo único, do CPC Sentença 

mantida Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 01922390820128260100 SP 

0192239-08.2012.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/04/2014) Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO a petição inicial e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, c/c 321, § único do Código de Processo Civil. Assim, 

intimo o autor para pagamento das custas processuais em 15 dias e, em 

caso de silêncio proceda-se o Sr. Gestor as medidas necessárias para 

que o Estado receba seu crédito, conforme orientação da CGJ. Por fim, 

intimo o autor para esclarecer a razão da interposição de duas ações 

visando o mesmo bem, sob pena de reconhecimento de atentado à 

dignidade da justiça, além das comunicações necessárias para evitar atos 

desta natureza, tendo em vista que em 23/05/2017, protocolou a ação 

n.1016059-47.2017 em andamento na 4ª VEDB., pretendendo a apreensão 

do Fiat Palio placas OAS6821, enquanto esta foi protocolada em 
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26/01/2017. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e 

baixas devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2018. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-71.2017.8.11.0041

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:

CRISTIANE MARIA 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 

Processo: 1003331-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANE 

MARIA 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. 

10330315 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Em relação ao pedido de baixa na restrição judicial inserida sobre o 

veículo, indefiro, posto que não há determinação nos autos nesse sentido. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021925-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEMERSON APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021925-70.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: JOEMERSON APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de JOEMERSON APARECIDO DA SILVA 

OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato com cláusula de alienação fiduciária nº 

501/3967156 do veículo RENAULT SANDERO EXP, Placas OBN-2338 

descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou a parte autora 

pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da parte requerida em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 14.114,43. A liminar foi 

deferida na decisão de Id. 4599869, e devidamente cumprida em 03 de 

fevereiro de 2017, conforme se infere do auto de busca e apreensão de 

Id. 4783105, com citação do devedor posteriormente em 22 de junho de 

2017. No entanto, ainda que devidamente citado, o requerido deixou de se 

manifestar, conforme se infere da certidão de Id. 12260542. É o breve 

relato. Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato 

constitutivo do direito da parte autora encontra ressonância na 

documentação que acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a 

procedência do feito. Há de se considerar o resultado fático da sentença 

em análise, quanto à manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra 

petita a sentença que julga procedente o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do 

Decreto-lei nº 911/69 determina que: “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 do credor sobre o bem alienado causa 

o rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo 

da alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante 

devido, salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor 

do devedor, 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 - 

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 esta ação de Busca e 

Apreensão, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta, 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 
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atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021746-39.2016.8.11.0041

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:

OACY ALVES DA COSTA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021746-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: OACY ALVES DA COSTA FILHO Vistos etc... Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de Id. 9863743 JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de baixa na 

restrição judicial inserida sobre o veículo, indefiro, posto que não há 

determinação nos autos nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006062-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006062-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: SERGIO LUIZ DE SOUZA 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de SERGIO LUIZ 

DE SOUZA, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato com cláusula de alienação fiduciária nº 

3852000001060860168 do veículo HONDA FIT LX, Placas NJO-6456 

descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou a parte autora 

pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da parte requerida em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 42.337,94. A liminar foi 

deferida na decisão de Id. 8832456, e o Banco interpôs o Agravo de 

Instrumento n° 1007894-37.2017.8.11.0000, o qual teve seu provimento 

negado por unanimidade. A apreensão do veículo se deu em 27 de 

outubro de 2017, conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id. 

10582312, com citação do devedor na mesma oportunidade. No entanto, 

em que pese devidamente citado, o requerido deixou de se manifestar, 

conforme se infere da certidão de Id. 11956664. É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

da parte autora encontra ressonância na documentação que acompanha a 

inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o 

resultado fático da sentença em análise, quanto à manutenção do 

contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “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 do credor 

sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente 

entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao 

abatimento do montante devido, salientando que subsistindo o débito ou 

existindo crédito em favor do devedor, 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 - 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 esta ação de Busca e 

Apreensão, 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, 
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como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa devidamente 

atualizado. Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com 

as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002740-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA JULIO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002740-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A REQUERIDO: LUZIA JULIO DE ANDRADE Vistos etc... 

Verifica-se na petição de Id. 5835579 que as partes entabularam acordo 

com o objetivo de encerrar o presente litígio. Destaco que, conforme o 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 e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, constato a ausência de 

recolhimento das custas judiciais, ante a juntada apenas da guia referente 

ao pagamento da taxa judiciária, cuja numeração do boleto não 

corresponde ao comprovante ID. 9686464, prestando os devidos 

esclarecimentos, razão pela qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 

dias, salientando que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Ante a renúncia 

ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023798-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAYRA SILVA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023798-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: JOMAYRA SILVA NEVES 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 JOMAYRA SILVA NEVES, ambos 

qualificados nos autos em referência, visando à apreensão do veículo GM 

S10 EXECUTIVE, Placas NPN-2638, conforme descrito na inicial de Id. 

9245459, 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$ 12.117,46 e acostou diversos 

documentos para instruir a peça vestibular. A liminar foi deferida na 

decisão de Id. 9740826, e cumprida conforme auto de busca e apreensão 

de Id. 9964031, com citação da requerida na mesma oportunidade. Na 

petição de Id. 10877660 compareceu a requerida aos autos informando a 

purgação da mora, demonstrando por meio da juntada do comprovante de 

depósito judicial de Id. 9980950. Desta forma, na decisão de Id. 9985304 

foi determinada a imediata restituição do veículo à requerida, o que foi 

cumprido em 27 de setembro de 2017, conforme auto de restituição de Id. 

10481098. 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$ 12. 117,46. O veículo descrito na inicial foi apreendido 

aos 18 de setembro de 2017 (Id. 9964031), e em 21 de setembro de 2017 

houve o depósito do valor pleiteado pelo Banco (Id. 9980950). 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. Com efeito, reitero a determinação 

contida no último parágrafo da decisão de Id. 9985304 no que tange ao 

envio de ofício à Conta de Depósitos Judiciais para que proceda a 

necessária vinculação. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016377-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO DA PENHA CORREA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016377-64.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: ARNALDO DA PENHA CORREA Vistos etc... 

Da análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram 

extrajudicialmente para quitação integral do contrato objeto da ação, 

pleiteando por sua homologação 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, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução 

por Título Extrajudicial, o que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de retirada de 

quaisquer ônus que tenham recaído sobre os bens atrelados como 

garantia do contrato objeto da ação, saliento que não há determinação 

desse juízo nesse sentido. 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

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000370-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAVESI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843/B (ADVOGADO)

MARIANA DE CARVALHO PERRI OAB - MT18217/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003154-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SILVA MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (RÉU)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (RÉU)

 

Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado, no prazo 

legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035301-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA STEPANHA (RÉU)

 

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: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035811-05.2017.8.11.0041

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:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (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: 1018427-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA (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
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037090-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA LUCIA BARBOSA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará eletrônico expedido nos 

autos, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024106-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBERTO BORTOLOTO (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: 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)

 

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: 1002607-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMO DE OLIVEIRA - EPP (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004285-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MOREIRA FILHO (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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081230 Nr: 2139-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA DE MENEZES, IVAN DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 298/302, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 380144 Nr: 16143-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEIXO - OAB:7069, GASTAO TAMBARA - OAB:12529

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 241/260, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 862277 Nr: 3458-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA STELLA DA SILVA, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, ROBERTO MARTINEZ IRGANG, LUÍZA 

MARTINS IRGANG, ESPÓLIO DE ARNALDO CESAR IRGANG, LUIZA 

MARTINS IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MICHAEL RODRIGO 

DA SILVA GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:, 

RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, RODRIGO TERRA 

CYRINEU - OAB:16169/O

 INTIMAÇÃO AO REQUERIDO: Fica a parte embargada HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO devidamente intimada, na pessoa de 

seus advogados Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/MT 

n° 8.184-A, e Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins, inscrita na 

OAB/MT n° 13.994-A, para pagar a condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e penhora.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 393967 Nr: 29521-69.2009.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO GONÇALVES ARDEVINO FILHO, 

MARINA PEDROSO ARDEVINO, MARIANA PEDROSO ARDEVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - 

OAB:10.435/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA EXECUTADA: Dr. RAFAEL SGANZERLA 

DURAND, OAB/MT n° 12.208-A: Deverá, no prazo de Lei, regularizar a 

representação processual.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 746020 Nr: 43202-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E DERIVADO PETRÓLEO SANTA ROSA 

LTDA, YVAN MIRAGLIA MOURA, CIRO QUATTI MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, SANDRA REGINA 

QUATTI MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DO AUTOR: Dr. ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA, OAB/MT n° 20.495-A: Deverá, no prazo de Lei, 

regularizar a representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 154956 Nr: 35334-53.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA, ARI 

WOJCIK, SEBASTIÃO EDSON SOARES, ERIK LEE WOJCIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 CERTIDÃO DE ENVIO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10211, com previsão de disponibilização em 06/03/2018, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 23/02/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT representando o polo ativo; e SEBASTIÃO MANOEL 

PINTO FILHO - OAB:1113/MT representando o polo passivo.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTE

Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 23/02/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10211, de 06/03/2018 e publicado no dia 

07/03/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, representando o polo 

ativo; e SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:1113/MT, representando 

o polo passivo.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de dilação de fls. 370, a parte 

autora não indicou bens passíveis de penhora.

Certifico, ainda, que procedi à intimação da parte autora para se 

manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 949825 Nr: 60240-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, KELLY BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE ENVIO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10212, com previsão de disponibilização em 07/03/2018, o movimento 

"Decisão->Determinação" de 26/02/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT representando o polo ativo; e DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB: representando o polo passivo.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXPEDIENTE

Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 26/02/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10212, de 07/03/2018 e publicado no dia 

08/03/2018, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A/MT, representando o 

polo ativo; e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, representando o polo passivo.

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de dilação de fls. 225, a parte 

autora não se manifestou nos autos.

Certifico, ainda, que procedi à intimação da parte autora para se 

manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087480 Nr: 4947-35.2016.811.0041

 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): ISRAEL FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Israel Ferreira de Lira, Cpf: 44012292234, Rg: 

1580479-8 SSP MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087480 Nr: 4947-35.2016.811.0041

 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): ISRAEL FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 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): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122576 Nr: 19871-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE SIQUEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:OAB/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERS DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19085/MT

 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, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1083196 Nr: 3042-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, FÁBIO 

OLINDO FERREIRA SIMÃO, KAREM CRISTINA MOREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 
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sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1075769 Nr: 57830-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRES COMERCIO DE MADEIRAS E 

MATERIAIS, OSVALDO ALVES FEITOSA, EVA GONÇALINA GONÇALVES 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.801-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado para 

proceder penhora on line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1023781 Nr: 33787-89.2015.811.0041

 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): GUERREIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

LTDA EPP, PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, PALOMA 

SOARES LAGO - OAB:37223

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 965958 Nr: 7370-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE AUGUSTO DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1147130 Nr: 30460-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISON MATHEUS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 234197 Nr: 3389-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIA RICAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Certifico e dou fé que em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que a 

intimação de fls. 815 ainda não foi publicada no DJE.

Assim sendo, procedo novamente a intimação das partes para se 

manifestarem sobre a retificação dos Cálculos do Contador de fls. 

813/814, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1087507 Nr: 4952-57.2016.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 113968 Nr: 3975-22.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KENNEDY DE OLVIEIRA, GERALDA DE 

OLIVEIRA FERREIRA, LOURENÇO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2.731/MT, LEANDRO CREDER LEITE LOPES - 

OAB:9219-MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 725715 Nr: 21457-02.2011.811.0041

 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): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C N RIBEIRO 

- OAB:15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

JOSÉ TESSARO - OAB:3162

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Ficam as partes intimadas para tromarem 

conhecimento da penhora no rosto dos autos formalizada às fls. 580/582, 

oriunda do Processo n. 32055-78.2012.811.0041 e Código 778647, em 

trâmite nesta Segunda Vara Especializada Direito Bancário, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1288331 Nr: 4418-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA E RESTAURANTE TIA FEVA, DAYANE 
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ALVACELIS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Deverá a parte embargada responder a ação no prazo de 15 dias.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 4947-35.2016.811.0041 – Cod. 1087480

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

EXECUTADO(A,S): ISRAEL FERREIRA DE LIRA

CITANDO(A,S): Israel Ferreira de Lira, Cpf: 44012292234, Rg: 1580479-8 

SSP MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 28.028,70

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, 

26 de março de 2018. Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) 

Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003816-71.2017.8.11.0041

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:

APARECIDA RHEYLA RODRIGUES ALVES LEMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1003816-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: APARECIDA RHEYLA 

RODRIGUES ALVES LEMES Vistos. Processo concluso pendente de 

impulso processual pela Secretaria, conforme diretrizes da CNGCGJ[1]. 

Intimem-se o Autor à manifestar-se sobre a contestação no prazo de 

quinze (15) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2018 JOSÉ 

ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016230-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT0005943A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016230-38.2016.8.11.0041 AUTOR: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO RÉU: JOSE CUSTODIO DA SILVA Vistos. CONCLUSÃO 

PENDENTE DE IMPULSO PROCESSUAL PELA SECRETARIA[1]. Registre-se 

que a petição do Requerido foi protocolado em 18/05/2017 e desde então 

o feito encontra-se paralisado. Sobre os embargos monitórios, intime-se o 

Autor à manifestação em quinze (15) dias. Intime-se. Cuiabá/MT, 23 de 

março de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 

1.209. Independentemente de determinação judicial, será feita a intimação 

das partes e interessados, bem como do Ministério Público, dos atos de 

que devam tomar conhecimento (artigo 203, § 4º do CPC).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021655-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1021655-46.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A REQUERIDO: CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM 

LTDA Vistos. Diante da informação de acordo formalizado entre as partes 

no processo originário, devolva-se ao juízo da 7ª Vara Cível de 

Curitiba-PR. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de março de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007537-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA MARIA MOTA LEITE (EXECUTADO)

J.L.PINTAN ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1007537-94.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: J.L.PINTAN ME - ME, SHEILA MARIA MOTA 

LEITE Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. 

Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora dos bens indicados na inicial (NCPC, art. 829). Proposta 

a presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 
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que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 26 de março de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007734-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOMES LIMA (EXECUTADO)

PNEUS E BORRACHARIA JR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1007734-49.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: PNEUS E BORRACHARIA JR EIRELI - ME, 

JOAO ROBERTO GOMES LIMA Vistos. Processo pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias 

(ar t .  290 do NCPC) real ize o Exequente a  dev ida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 27 de março de 

2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1101542 Nr: 11140-66.2016.811.0041

 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): JAQUELINE APARECIDA ALVES DA SILVA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11140-66.2016.811.0041- cod. 1101542

DESPACHO

 Vistos.

Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal), consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação da parte executada.

Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 888349 Nr: 22118-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Autos nº 22118-73.2014.811.0041 – ID: 888349

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 131-142) 

alegando, em linhas gerais, ausência de titulo executivo e excesso de 

execução.

 A fl. 129 o exequente efetuou o depósito do valor do débito exequendo a 

fim de garantir o juízo, por conta disso pleiteia efeito suspensivo ao 

cumprimento de sentença, até o julgamento da presente impugnação.

 Por sua vez, o Impugnado requereu o levantamento do deposito (fls. 143).

 Nos termos do art. 525, § 6º do CPC atribuo efeito suspensivo à 

impugnação, já que garantido o juízo com depósito suficiente.

 Em cinco (dias) manifeste-se a Exequente sobre a impugnação 

apresentada.

 Decorrendo tal prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 794571 Nr: 886-39.2013.811.0041

 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): SCHMIDT E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre de Almeida - 

OAB:OAB/RS - 43.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 886-39.2013.811.0041 – ID: 794571

Execução

 DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 129-134), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 137.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 
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direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 811010 Nr: 17511-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AMARELA TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA - ME, CLAITON ARZAMENDIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 17511-51.2013.811.0041 – ID: 811010EXECUÇÃO 

DECISÃOVistos.Cuida-se de execução, na qual o Credor pleiteia por 

tentativa de arresto de valores online, todavia, percebo que não se 

esgotaram os meios de localização dos Executados, de modo que não 

preenche os requisitos legais previstos no art. 830 do CPC, que admite a 

medida de arresto de dinheiro. Com efeito, a medida pleiteada é cabível se 

comprovadas diligências pela parte em localizar o Devedor, o que não 

restou demonstrado neste caso, sobretudo porque sequer foram 

realizadas pesquisas de endereço por intermédio dos sistemas 

conveniados com o judiciário, vez que a parte interessa não diligenciou 

neste sentido.(...) . Além disso, inexiste demonstração nos autos de que 

há efetivo risco de frustração da execução, já que não há indicativos de 

que o devedor esteja esvaziando seu patrimônio ou o comprometendo 

mediante alienação ou desvio de bens, tendentes a ensejar o risco de 

dano, como já dissemos também não se esgotaram as medidas para 

localização do executado.Em razão disso indefiro o pedido de arresto de 

valores, devendo, o Credor, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a 

citação dos devedores, já que a tal ato é condição de validade do 

processo (art. 239, do CPC) e incumbe à parte autora adotar as 

providencias necessárias para viabiliza-la (§ 2º, do art. 240, do CPC). 

Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de março de 2018José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 914010 Nr: 39511-11.2014.811.0041

 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: GUILLERMO HEL AZANKY BARRLOS BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA 

FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 Autos nº 39511-11.2014.811.0041 – ID: 914010

Ação de Obrigação de Fazer...

DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 180-187), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 188.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 782926 Nr: 36608-71.2012.811.0041

 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): MBM COMERCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES, JOSE MARQUES BONS OLHOS, CYNTHYA MOREIRA 

BONS OLHOS VIEIRA, SHYRLEY MOREIRA BONS OLHOS, MYCHELY 

MOREIRA BONS OLHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS VIEIRA - OAB:OAB/MT 11.029, VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 Autos nº 36608-71.2012.811.0041 – ID: 782926

Ação de Cobrança

DECISÃO

 Vistos.

Interpostos EMBARGOS DECLARATÓRIOS (fls. 200-20), tempestivos, 

como se verifica da certidão de fl. 207.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Código 

de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que coadune com 

a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in casu, a 

irresignação do embargante reside, em linhas gerais, em ver modificado o 

direito material tutelado, pelo que os embargos de declaração se tornam 

via inadequada para o intento.

 Conquanto, conheço dos embargos de declaração supracitados, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

obscuridade, contradição nem omissão no decisum embargado.

 Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do 

Recurso de Apelação.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24669 Nr: 3407-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Beltrão, CÍCERO JOSÉ MAYER 

CARLOTTO, MARIA GLAIR ZACARIAS CARLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 4635, 

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - OAB:1.422/MT

 Autos nº 3407-16.1997.811.0041 – ID: 24669

EXECUÇÃO

 DESPACHO

 Vistos.

Recolhidas as custas finais arquivem-se o feito, vez que trata-se de 

processo executivo extinto pela satisfação da obrigação (fl. 337).

Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 359234 Nr: 29404-15.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10.022

 Autos nº 29404-15.2008.811.0041 – ID: 359234

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DESPACHO

Vistos.

Segue o demonstrativo da medida de bloqueio de valor, via sistema 

Bacenjud.

 Cumpra-se a determinação de fl. 211.

Intime-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 117745 Nr: 6648-85.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, 

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS, WANDERLEY CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARANHA CUPINI 

ASSUMPÇAO - OAB:9080

 Em cumprimento à decisão retro, certifico que não foi expedido alvara . Na 

opotunidade intimo Credor para apresentar planilha do débito atualizado, 

postulando o de direito ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 796408 Nr: 2753-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA BARÃO MAIS LTDA EPP, MAIKON 

AUGUSTO, IDEO ROBERTO DEBARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2753-67.2013.811.0041 – ID: 796408

Execução

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal), consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação dos Executados.

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1115493 Nr: 16833-31.2016.811.0041

 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): ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, ODIL 

XAVIER RODRIGUES DE SOUZA, ANA RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 16833-31.2016.811.0041 – ID: 1115493

Execução

 DESPACHO

 Vistos.

 Seguem os extratos das consultas realizadas, via sistema INFOJUD 

(Receita Federal), consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele dos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação do Executado: ODIL XAVIER RODRIGUES DE SOUZA (Pessoa 

física e jurídica).

 Afinal a citação é condição de validade do processo (art. 239, do CPC) e 

incumbe à parte autora adotar as providencias necessárias para 

viabilização do ato (§ 2º, do art. 239, do CPC).

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2018.

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7971 Nr: 4070-33.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. IWAKIRI & CIA. LTDA, TADASHI IWAKIRI, 

KAZUMI IWAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304/MT, Ana Cláudia Tocantis Nunes - OAB:MT/4242, 

ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4371/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE BRUNO DOS 

SANTOS, para devolução dos autos nº 4070-33.1995.811.0041, Protocolo 

7971, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 919970 Nr: 43414-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINA LAURA DE SOUZA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Posto isso, e pelos mais que nos autos consta, e com espeque no artigo 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 

ante a inadimplência das parcelas remanescentes do contrato pactuado. 

CONDENO a Autora GINA LAURA DE SOUZA FORTUNATO ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, 

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.No tocante ao valor dos depósitos consignado em Juízo (fls. 

35-verso), promova-se a vinculação do valor junto a Conta Única TJ/MT e 

expeça-se o alvará judicial para o levantamento do valor depositado com 

as devidas correções em favor da Autora GINA LAURA DE SOUZA 

FORTUNATO, mediante a indicação por ela dos dados bancários 

necessários para tanto. 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 381888 Nr: 17627-96.2009.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:5.222 MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse na conciliação entre as 

partes.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 129867 Nr: 16406-88.2003.811.0041

 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): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 CONSIDERANDO QUE ATÉ A PRESENTE DATA O IMÓVEL PENHORADO 

NÃO FOI AVALIADO, MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132020 Nr: 23866-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CALVO, ALINE CRISTINA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12.342/MT

 Autos n.º 1132020 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOÃO PAULO CALVO e OUTRA, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 44/47 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 44/47, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925, ambos do C.P.C.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1024449 Nr: 34066-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que nesta data procedo a intimação do Credor para recolher as 

custas, taxas processuais e diligencias do oficial de justiça, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007455-63.2018.8.11.0041

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:

NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1007455-63.2018.8.11.0041 Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NIKELSON 

FERNANDO DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de NIKELSON FERNANDO DE OLIVEIRA, 

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 bem móvel, 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, com 

informação de que esta “mudou-se” (ID. 12393278 – pág. 04). Havendo o 

Credor remetido a notificação para o endereço constante do contrato e 

ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer 

aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação Ressalte-se ainda que 

o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “havendo o credor remetido 

a notificação para o endereço constante do contrato e ainda que não 

localizado o devedor por motivo de mudança, sem qualquer aviso à 

fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação”. (Agravo Regimental nº 

0276163-57.2011.8.26.0000/50000, Rel. Des. José Malerbi, 27/02/2012) 

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. 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, tudo a contar da execução da liminar. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 289 de 586



abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligencia do 

oficial de justiça em igual prazo. Intime-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007559-55.2018.8.11.0041

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:

SERGIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1007559-55.2018.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SERGIO 

RODRIGUES PEREIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em 

que a constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. Inteligência do artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação sempre deve ser dirigida ao 

endereço do cliente, que consta no contrato. Frisamos que não é 

necessário o recebimento pessoal da notificação pelo cliente neste caso, 

bastando apenas o recebimento da notificação, porém somente se a 

notificação foi direcionada ao endereço constante no contrato. Caso 

outro, seria considerada válida para comprovação da mora a notificação 

enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da notificação 

for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do Devedor. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO DIVERSO DO 

CONTRATO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de 

procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2º, do 

artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por meio de carta 

registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a comprovação da 

mora do devedor fiduciário se a notificação extrajudicial é remetida para 

endereço diverso do constante do contrato celebrado entre as partes. (Ap 

31153/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) 

Por esta razão, nos termos do art. 330, I, do NCPC, deve o Autor emendar 

a inicial para trazer aos autos comprovante válido de notificação sob pena 

de indeferimento desta, em quinze (15) dias. Deve ainda o Autor, 

promover o efetivo recolhimento/regularização das custas e taxa judicial 

em quinze (15) dias (art. 290, NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 26 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007658-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1007658-25.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO]. AUTOR: MAXIMA 

CONSTRUCOES LTDA - EPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Embora 

não haja impedimento legal para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento a Autora, que possui TRES veículos registrados em 

seu nome junto ao Detran-MT – extrato Renajud em anexo, sequer tentou 

demonstrar a alegada insuficiência financeira da sociedade econômica e 

tampouco apresentou a declaração de hipossuficiência colacionada aos 

autos, já que tal documento necessitaria ainda estar acompanhado de 

outros indicativos já que por si só não produz a presunção de veracidade 

quanto à afirmada hipossuficiência. No caso concreto, verificamos que a 

concessão do benefício da gratuidade à Autora não deve ser deferido, 

máxime quando sopesamos o fato de que até mesmo às empresas que se 

encontram sob recuperação judicial, tal concessão não é automática. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A 

CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A situação de 

recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa 

jurídica que postula a gratuidade da justiça. O benefício da assistência 

judiciária gratuita, em princípio, destina-se a pessoas físicas, conforme o 

art. 1º da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e se comprovada de forma 

inequívoca que a sua situação financeira autoriza a concessão do 

benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não 

induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque 

com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os 

recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das 

custas processuais. (Ap 109805/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE 

NÃO CONHECIMENTO REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA SEU INDEFERIMENTO - NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º 

INCISO LXXIV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O 

objetivo primordial da juntada ao agravo da cópia da procuração outorgada 

ao advogado da agravada é justamente viabilizar-lhe o direito de resposta 

ao recurso, em atenção ao princípio constitucional do contraditório. Não 

existe impedimento legal à concessão dos benefícios da assistência 

judiciária às pessoas jurídicas. No entanto, a mera declaração do estado 

de pobreza feita pela interessada não possui presunção de veracidade. 

Segundo precedentes jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal 

da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006. 

Diante da própria natureza da causa e sobretudo por não comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 
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MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Custa processual é espécie de Tributo e 

sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazerem crer os Embargantes ao pretenderem a 

gratuidade. Temos observado, com frequência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 

na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pela Autora e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023627-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

JOSE MARTINS OAB - SP84314 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI CORREA VERARDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1023627-51.2016.8.11.0041 Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: GIOVANI CORREA VERARDO Vistos. Considerando os 

pedidos retro e a certidão de transito em julgado da sentença proferida 

nos autos, cumpra-se o ali determinado para expedição de alvará em 

favor do Autor. No mais, determino que o Banco Itaucard S/A promova a 

baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o 

livre de qualquer embaraço, em dez (10) dias, nos termos doa art. 9, da 

Resolução 320/2009 do CONTRAN[1], sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO [1] Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a 

instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a 

informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de 

trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016825-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1016825-03.2017.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: ERCULANA SILVA DA COSTA Vistos. Nos termos dos artigos 

246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida nos termos da 

petição do Autor (ID. 10326781) para responder, em quinze (15) dias (art. 

335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março de 2018 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035836-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD CORREA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1035836-18.2017.8.11.0041 Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RICHARD 

CORREA DE CARVALHO Vistos. Diante da purgação da mora efetuada 

pelo Requerido, no exato valor apontado pelo Credor (R$ 4.355,03 – ID. 

12390134), nos termos do § 2º, do art. 3º, do DEC/LEI 911/69 e hodiernas 

alterações, revogo a medida liminar concedida nos autos e determino que 

se EXPEÇA-SE MANDADO DE RESTITUIÇÃO do veículo apreendido nos 

autos, sob pena de conversão em perdas e danos e eventual aplicação de 

multa, caso não cumprido pelo Autor. No mais, determino que o AUTOR 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço, em dez (10) dias, nos termos doa 

art. 9, da Resolução 320/2009 do CONTRAN[1], bem como eventual 

restrição do Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intime-se o 

Autor à manifestação em quinze (15) dias. Cumpra-se. JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Após o cumprimento das obrigações 

por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e 

eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e 

licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020460-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVIDIO BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Número do 

Processo: 1020460-26.2016.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: DAVIDIO BRITO DA SILVA Vistos. Tendo em vista que o 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 

1.578.526-SP, determinou a suspensão de todos os processos que 

abordem a matéria repetitiva encartada no presente feito, acerca da 

cobrança de taxas administrativas, determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da aludida matéria, ficando a cargo das partes 

informarem acerca do referido julgamento. Intime-se. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013536-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PAULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1013536-62.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JANAINA PAULI SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

em desfavor de JANAINA PAULI. Partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com a 

Requerida, contrato de financiamento com alienação fiduciária n.º 

20023582488, em 16/07/2015 para aquisição de bem móvel, tipo veículo 

descrito na exordial, onde relata que a Ré deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial 

inerentes ao feito. Em decisão interlocutória (6757566 fls. 01/02), foi 

deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do Autor (7237896 fl. 01). Devidamente 

citado a Requerida (7237884 fl. 01), ofertou contestação (8001313 fls. 

01/15), pugnando pelo adimplemento substancial, purgação da mora 

somente das parcelas vencidas, e por fim, a imediata restituição do bem 

móvel apreendido. Instada à parte Autora a impugnar a Contestação, 

atendeu ao chamado (9350601 fls. 01/05), combatendo pontualmente os 

argumentos defensivos e reiterando os pedidos contidos na inicial. Em 

síntese é o relatório. FUNDAMENTO DECIDO. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser 

provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” 

(STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Importante deixar consignado também que, nos termos da Súmula 

nº 297, do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do STJ, o 

assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já 

expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. Impõe explanar que na alienação fiduciária em garantia 

dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado 

fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a 

aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de 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”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Assim conforme 

jurisprudência pacificada sobre o assunto indefiro o pedido de purgação 

da mora somente das parcelas vencidas, visto que compete a 

Devedora/Requerida o pagamento da integralidade da dívida, apresentado 

pelo credor na exordial. Nesta trilha, é patente, que no caso, tem aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato de 

financiamento, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pela 

instituição financeira (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei. Entretanto, a aplicação do CDC não retira a legalidade 

dos encargos pactuados livremente pelas partes. Em relação ao 

adimplemento substancial alegado pela Ré, não vislumbro acolhimento, 

pois o ordenamento jurídico é composto de normas que ora se apresentam 

sob a forma de regras, ora de princípios, eles devem se harmonizar no 

momento da construção da justiça para o caso concreto. Se, em 

determinada situação jurídica, incidirem regras e princípios aparentemente 

conflitantes, deve o julgador avaliar qual das normas melhor atende aos 

objetivos do direito, ou seja, realiza a justiça e promove a pacificação 

social. A partir disso e visando respeitar os princípios da conservação do 

negócio jurídico, função social dos contratos e boa-fé objetiva, surgiu a 

teoria do adimplemento substancial, pela qual, havendo cumprimento de 

parcela considerável da obrigação pelo devedor, o credor não pode 

rescindir o contrato ou aplicar penalidades desproporcionais em razão da 

existência de pequena parcela inadimplida do contrato, restando ao credor 

a possibilidade de realizar a cobrança, inclusive judicialmente, desta última. 

Compulsando detidamente os autos, verifico o Requerido adimpliu 17 

(dezessete) de um total de 48 (quarenta e oito) parcelas, inexistindo 

qualquer indício do pagamento das 31 (trinta e uma) parcelas restantes. 

Desta maneira e considerando que as parcelas restantes, sem levar em 

conta qualquer fator de atualização ou encargo de inadimplência, somam 

mais de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), percebe-se não só que a 

parte inadimplida não é ínfima, mas também que o montante pago, mesmo 

que somado ao valor da entrada dada pela Requerida na compra do 

veiculo, não é suficiente para representar adimplemento substancial, visto 

a ocorrência da mora contratual. A propósito: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - PARCELAS DO 

FINANCIAMENTO EM ATRASO - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera propositura de ação revisional não elide a 
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ocorrência dos efeitos da mora, inviabilizando a manutenção do devedor 

na posse do bem. 2. Não aplicável a teoria do adimplemento substancial 

quando há valor em atraso e resta parte considerável para término do 

contrato. (...)." (Ag. Instr. nº 1.0470.13.006365-9/001, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, j. 5-12-2013; fonte: site do TJ/MG). AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

INAPLICABILIDADE. Não se mostra razoável a aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial às situações em que não houve o cumprimento 

de parte significativa das obrigações assumidas. Uma vez constatada a 

inadimplência do devedor e comprovada a sua constituição em mora, 

subsiste para o credor o interesse de agir na ação de busca e apreensão. 

Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20150020037934, Relator: 

ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/05/2015, 3ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2015 . Pág.: 126). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO INDEFERIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO 

CONTRATO. Não há falar em pagamento substancial do contratado porque 

existindo inadimplemento, configurada a mora, está presente o direito do 

credor de retomada do bem. Comprovada a mora do devedor pela 

notificação extrajudicial, deve ser deferida a busca e apreensão do bem. 

Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70067154252 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgamento: 09/11/2015, 

Décima Terceira Câmara Cível, Publicação: 11/11/2015). Negritei Sem 

maiores delongas, em contemplação aos documentos apresentados com a 

exordial, observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo 

probatório, visto que, por meio do contrato acostado (6757340 fls. 01/04), 

que as partes efetivamente celebraram Contrato de Financiamento com 

Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a Requerida 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(6757337 fls. 01/). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a 

existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da 

Requerida, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente comprovada. 

Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Regularidade. 

Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, ademais, foi 

citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. Depósito da 

parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se mostra 

suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 

2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da dívida, com 

inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento consolidado 

pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso 

especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). 

Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy 

Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos 

do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (6757330 fls. 

01/04), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. 

CONDENO a Requerida JANAINA PAULI, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do 

ajuizamento da ação (6757298 - 03/05/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a 

IV, do CPC. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002742-45.2018.8.11.0041

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:

JACINTA DO NASCIMENTO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1002742-45.2018.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: JACINTA DO NASCIMENTO MOREIRA Vistos. Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, sendo desnecessária a anuência 

da parte Requerida, eis que seque foi citada. Ante ao exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação 

formulada pela parte requerente (ID. 12265525), fazendo-o por sentença, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Ressalte-se que não houve 

nos autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de 

eventuais negativações e/ou gravame. Certifique-se o transito em julgado 

oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 26 de março de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023629-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO AGUILERA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS PINTO DUARTE OAB - MT15990/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1023629-21.2016.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: FABRICIO AGUILERA DA SILVA SENTENÇA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

proposta por BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

em desfavor de FABRÍCIO AGUILERA DA SILVA. Partes devidamente 

qualificadas e representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que 

firmou com o Requerido, contrato de financiamento com alienação 

fiduciária n.º 30410-782897631, editado em 15/02/2013 para aquisição de 

bem móvel, tipo veículo descrito na exordial, onde relata que o Réu deixou 

de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com 

a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial inerentes ao feito. Em decisão interlocutória 

(5518631 fls. 01/02), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o bem 

apreendido e depositado em mãos dos representantes legais do Autor 

(8149880 fl. 05). Devidamente citado o Requerido (8149760 fl. 01), ofertou 

contestação (8329428 fls. 01/10), pugnando pela gratuidade da justiça, 

após, arguiu ausência de notificação e citação para comprovação da 

mora, adimplemento substancial, impugnação ao valor da causa, e por fim, 

sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada à 

parte Autora a impugnar a Contestação, atendeu ao chamado (9145434 

fls. 01/27), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e 

reiterando os pedidos contidos na inicial. Em síntese é o relatório. 
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FUNDAMENTO DECIDO. A matéria sub judice envolve questão unicamente 

de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas. A 

respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Importante deixar consignado também que, nos termos da Súmula 

nº 297, do STJ, o CDC deve ser aplicado também nos negócios jurídicos 

celebrados com as instituições financeiras, além da súmula do STJ, o 

assunto já foi também alvo de discussões na ADI 2591-1, em que o STF já 

expõe expressamente que “as instituições financeiras estão, todas elas, 

alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, 

perseguida pelo Requerido na peça defensiva, visto a não comprovação 

cristalina do estado de miserabilidade alegado. Preliminar Ausência de 

Mora Improcede a alegação de ausência de notificação válida do 

Requerido e revogação da medida liminar, onde alega o Réu que jamais 

teve conhecimento do citado documento de notificação. Compulsando 

detidamente os autos, observo que a notificação foi encaminhada e 

recebida (4513662 fls. 01/03) no endereço descrito no contrato de 

financiamento, sendo, por conseguinte, a notificação válida para constituir 

o Réu em mora, portanto não há que falar em ausência de notificação ou 

desconhecimento da mora. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA COMPROVADA 

MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PROTESTO DE TÍTULO. 

DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

DEMONSTRANDO A JUNTADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. SOLICITAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS 

NECESSÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. I - Para a 

propositura da ação de busca e apreensão é primordial a comprovação da 

mora, sob pena de se caracterizar ausência dos requisitos de constituição 

e desenvolvimento regular do processo (art. 3º, Dec. Lei 911/69, Súmula 

72 do STJ); II - a evidenciação da mora pode efetivar-se por carta 

registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos, bem como por 

protesto do título, estando ao arbítrio do credor tal opção (Art. 2º, § 2º, 

Dec. Lei 911/69); III - quando o autor, em resposta à determinação de 

emenda da inicial, além de demonstrar a juntada dos documentos 

necessários à concessão liminar da busca e apreensão requerida, pugna 

pela discriminação dos documentos a que o magistrado se referiria, tendo 

como resposta a extinção do feito, a reforma do julgado mostra-se 

necessária; IV - apelação provida. (TJ-MA - AC: 19272010 MA, Relator: 

CLEONES CARVALHO CUNHA, Julgamento: 18/03/2010). Negritei Sendo 

assim, dúvida não resta, pois, que estando configurada a mora do 

devedor e a inadimplência contratual, o credor fica no direito de reaver o 

bem alienado, que está na posse direta do devedor, mas, no entanto, na 

posse indireta do credor. Ausência de Citação pelo Oficial de Justiça Argui 

o Requerido que a citação acerca da demanda não foi realizada, e que 

soube por meio de terceiros ao qual o veículo objeto da lide estava 

emprestado no ato da apreensão, porém, analisando os autos observo 

que a certidão de citação (8149760 fl. 01), demonstra a fé publica do 

oficial de Justiça no cumprimento do ato citatório, bem como, deixo 

consignado que o comparecimento do Réu aos autos nos termos do artigo 

239, § 1º, do CPC, supre a citação válida do processo. Inacolho as 

preliminares suscitadas. Impugnação ao Valor da Causa Relata o 

Requerido que o valor da causa R$ 20.084,67 (vinte mil e oitenta e quatro 

reais e sessenta e sete centavos), está desproporcional ao valor das 

parcelas vincendas R$ 4.081,09 (quatro mil e oitenta e um reais e nove 

centavos), ou seja, não corresponde ao saldo devedor do contrato. 

Acolho o pedido de Impugnação ao valor da causa, ao qual deve 

corresponder ao saldo devedor do contrato efetivamente, o proveito 

econômico intentado pelo Requerente, ou seja, o valor indicado para 

purgação da mora pelo Devedor. Pois bem. Impõe explanar que na 

alienação fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem 

móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que 

forneceu o numerário para a aquisição), em garantia ao pagamento, 

permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o 

domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se dando a 

tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Pois bem, no contrato 

de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do bem fica 

com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme determina a lei 

(Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer 

a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida liminarmente, e 

cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo 

possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão 

consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação 

fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, 

em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, 

ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de 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”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Em relação ao 

adimplemento substancial alegado pelo Réu, não vislumbro acolhimento, 

pois o ordenamento jurídico é composto de normas que ora se apresentam 

sob a forma de regras, ora de princípios, eles devem se harmonizar no 

momento da construção da justiça para o caso concreto. Se, em 

determinada situação jurídica, incidirem regras e princípios aparentemente 

conflitantes, deve o julgador avaliar qual das normas melhor atende aos 

objetivos do direito, ou seja, realiza a justiça e promove a pacificação 

social. A partir disso e visando respeitar os princípios da conservação do 

negócio jurídico, função social dos contratos e boa-fé objetiva, surgiu a 

teoria do adimplemento substancial, pela qual, havendo cumprimento de 

parcela considerável da obrigação pelo devedor, o credor não pode 

rescindir o contrato ou aplicar penalidades desproporcionais em razão da 

existência de pequena parcela inadimplida do contrato, restando ao credor 

a possibilidade de realizar a cobrança, inclusive judicialmente, desta última. 

Compulsando detidamente os autos, verifico o Requerido adimpliu 35 (trinta 

e cinco) de um total de 41 (quarenta e uma) parcelas, inexistindo qualquer 

indício do pagamento das 06 (seis) parcelas restantes. Desta maneira e 

considerando que as parcelas restantes, sem levar em conta qualquer 

fator de atualização ou encargo de inadimplência, somam cerca de R$ 

3.000,00 (tres mil reais), percebe-se não só que a parte inadimplida não é 

ínfima, mas também que não é suficiente para representar adimplemento 

substancial, visto a ocorrência da mora contratual. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA 

CARACTERIZADA. PAGAMENTOS EFETUADOS NÃO COMPROVADOS. 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AFASTADA. OFENSA AO 

ART. 1022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE 

MULTA. (STJ - Ag. Int. no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 494.175 – 

RJ, 2014/0068990-8, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

do Julgamento 13/09/2016, DJe: 29/09/2016). AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 

INAPLICABILIDADE. Não se mostra razoável a aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial às situações em que não houve o cumprimento 

de parte significativa das obrigações assumidas. Uma vez constatada a 

inadimplência do devedor e comprovada a sua constituição em mora, 

subsiste para o credor o interesse de agir na ação de busca e apreensão. 

Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20150020037934, Relator: 

ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/05/2015, 3ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2015 . Pág.: 126). "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - PARCELAS DO 
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FINANCIAMENTO EM ATRASO - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera propositura de ação revisional não elide a 

ocorrência dos efeitos da mora, inviabilizando a manutenção do devedor 

na posse do bem. 2. Não aplicável a teoria do adimplemento substancial 

quando há valor em atraso e resta parte considerável para término do 

contrato. (...)." (Ag. Instr. nº 1.0470.13.006365-9/001, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, j. 5-12-2013; fonte: site do TJ/MG). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 

INDEFERIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. Não há falar 

em pagamento substancial do contratado porque existindo inadimplemento, 

configurada a mora, está presente o direito do credor de retomada do 

bem. Comprovada a mora do devedor pela notificação extrajudicial, deve 

ser deferida a busca e apreensão do bem. Decisão reformada. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70067154252 RS, Relator: Alzir 

Felippe Schmitz, Julgamento: 09/11/2015, Décima Terceira Câmara Cível, 

Publicação: 11/11/2015). Negritei Sem maiores delongas, em contemplação 

aos documentos apresentados com a exordial, observa-se que o Autor 

exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por meio do contrato 

acostado (4513658 fls. 02/09), que as partes efetivamente celebraram 

Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária para a aquisição de 

bem móvel, em que o Requerido encontra-se inadimplente, conforme se 

vislumbra com os documentos (4513662 fls. 01/03). Diante de tais 

documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre 

as partes e o inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente 

procedente o pleito autoral. Senão vejamos, sobre o tema: Agravo de 

instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. 

Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos 

do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (4513650 fls. 

01/05), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. 

CONDENO o Requerido FABRICIO AGUILERA DA SILVA, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a 

partir do ajuizamento da ação (4513649 - 19/12/2016) na forma do art. 85, 

§ 2º, I a IV, do CPC. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, corrijo o valor da 

causa para R$ 4.081,09 (quatro mil e oitenta e um reais e nove centavos), 

visto que em ações de busca e apreensão o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

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. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o 

veículo indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. 

Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027406-77.2017.8.11.0041

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:

RAQUEL SUZE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763/O 

(ADVOGADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1027406-77.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAQUEL SUZE DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, instituição 

financeira de direito privado, em desfavor de RAQUEL SUZE DA SILVA. 

Partes devidamente qualificadas e representadas nos autos. Alega o 

Autor, em suma, que firmou com a Requerida, contrato de financiamento 

com alienação fiduciária n.º 4379851487, em 16/07/2015 para aquisição 

de bem móvel, tipo veículo descrito na exordial, onde relata que a Ré 

deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando 

assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, 

além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios. 

Anexou documentos com a inicial inerentes ao feito. Em decisão 

interlocutória (9709784 - fls. 01/02), foi corrigido o valor da causa, após, 

deferida a liminar pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em 

mãos dos representantes legais do Autor (10304583 fl. 01/04). A 

Requerida manifestou (10278703 - fls. 01/04), pugnando pelo juntada do 

recibo de pagamento das parcelas 21 a 25 vencidas (10278703 - fls. 

05/06). Devidamente citada a Requerida (10304616 fl. 01/04), ofertou 

contestação (10504072 fls. 01/08), arguindo purgação da mora das 

parcelas vencidas, adimplemento substancial do contrato entabulado, e 

por fim, sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Em 

nova decisão foi rejeitada o pleito de adimplemento substancial do contrato 

avençado (10575591 – fls. 01/03). Instada à parte Autora a impugnar a 

Contestação, atendeu ao chamado (11501788 - fls. 01/09), combatendo 

pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os pedidos contidos 

na inicial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Importante deixar consignado 

também que, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, o CDC deve ser 

aplicado também nos negócios jurídicos celebrados com as instituições 

financeiras, além da súmula do STJ, o assunto já foi também alvo de 

discussões na ADI 2591-1, em que o STF já expõe expressamente que 

“as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência 

das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. Pois bem. 

Impõe explanar que na alienação fiduciária em garantia dá-se a 

transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário 

(em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em 

garantia ao pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a 
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posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta passam ao credor 

em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta (constituto 

possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido com 

alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de 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”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Em relação ao 

adimplemento substancial alegado pelo Ré, ratifico e não vislumbro 

acolhimento, pois o ordenamento jurídico é composto de normas que ora 

se apresentam sob a forma de regras, ora de princípios, eles devem se 

harmonizar no momento da construção da justiça para o caso concreto. 

Se, em determinada situação jurídica, incidirem regras e princípios 

aparentemente conflitantes, deve o julgador avaliar qual das normas 

melhor atende aos objetivos do direito, ou seja, realiza a justiça e promove 

a pacificação social. A partir disso e visando respeitar os princípios da 

conservação do negócio jurídico, função social dos contratos e boa-fé 

objetiva, surgiu a teoria do adimplemento substancial, pela qual, havendo 

cumprimento de parcela considerável da obrigação pelo devedor, o credor 

não pode rescindir o contrato ou aplicar penalidades desproporcionais em 

razão da existência de pequena parcela inadimplida do contrato, restando 

ao credor a possibilidade de realizar a cobrança, inclusive judicialmente, 

desta última. Compulsando detidamente os autos, verifico a Requerida 

adimpliu 20 (vinte) de um total de 36 (quarenta e uma) parcelas, inexistindo 

qualquer indício do pagamento das 16 (dezesseis) parcelas restantes. 

Desta maneira e considerando que as parcelas restantes, sem levar em 

conta qualquer fator de atualização ou encargo de inadimplência, somam 

mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), percebe-se não só que a parte 

inadimplida não é ínfima, mas também que não é suficiente para 

representar adimplemento substancial em razão da ocorrência da mora 

contratual. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. 

INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. PAGAMENTOS EFETUADOS NÃO 

COMPROVADOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

AFASTADA. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. 

REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ - Ag. Int. no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 494.175 – RJ, 2014/0068990-8, Relator: Min. PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data do Julgamento 13/09/2016, DJe: 29/09/2016). 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. Não se mostra razoável a aplicação 

da Teoria do Adimplemento Substancial às situações em que não houve o 

cumprimento de parte significativa das obrigações assumidas. Uma vez 

constatada a inadimplência do devedor e comprovada a sua constituição 

em mora, subsiste para o credor o interesse de agir na ação de busca e 

apreensão. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20150020037934, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/05/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/05/2015 . Pág.: 126). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDO. ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL DO CONTRATO. Não há falar em pagamento substancial do 

contratado porque existindo inadimplemento, configurada a mora, está 

presente o direito do credor de retomada do bem. Comprovada a mora do 

devedor pela notificação extrajudicial, deve ser deferida a busca e 

apreensão do bem. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70067154252 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, 

Julgamento: 09/11/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Publicação: 

11/11/2015). "AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO EM ATRASO - MANUTENÇÃO NA POSSE 

DO BEM - IMPOSSIBILIDADE. 1. A mera propositura de ação revisional não 

elide a ocorrência dos efeitos da mora, inviabilizando a manutenção do 

devedor na posse do bem. 2. Não aplicável a teoria do adimplemento 

substancial quando há valor em atraso e resta parte considerável para 

término do contrato. (...)." (Ag. Instr. nº 1.0470.13.006365-9/001, Rel. Des. 

Estevão Lucchesi, j. 5-12-2013; fonte: site do TJ/MG). Negritei Sem 

maiores delongas, em contemplação aos documentos apresentados com a 

exordial, observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo 

probatório, visto que, por meio do contrato acostado (9692232 - fls. 

01/05), que as partes efetivamente celebraram Contrato de Financiamento 

com Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a 

Requerida encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os 

documentos (9692255 - fls. 01/03). Diante de tais documentos, tenho 

como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento da Requerida, sendo consequentemente procedente o 

pleito autoral. Senão vejamos, sobre o tema: Agravo de instrumento. 

Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora 

devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação extrajudicial ao 

endereço constante do contrato por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. Irrelevância. 

Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a apreensão do 

veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, 

não se mostra suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos 

do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade 

da dívida, com inclusão das prestações vencidas e vincendas. 

Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em 

julgamento de recurso especial processado pelo rito de recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o 

mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, cumulada com 

Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial (9692191 - fls. 01/05), cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a 

Requerida RAQUEL SUZE DA SILVA, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do 

ajuizamento da ação (9692172 - 31/08/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a 

IV, do CPC. No tocante ao valor do depósito em Juízo (10278703 - fls. 

05/06), promova-se a vinculação do valor junto a Conta Única TJ/MT e 

expeça-se o alvará judicial para o levantamento do valor depositado com 

as devidas correções em favor da Requerida RAQUEL SUZE DA SILVA. 

No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado 

na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. Preclusa a via recursal, 

dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março 

de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029957-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DANIELA XAVIER DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1029957-30.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: DANIELA XAVIER DE MORAES - ME Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão fiduciária movida por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de DANIELA XAVIER DE MORAES, ambos 

identificados e qualificados na petição inicial, tendo por objeto a 

recuperação da posse direta de um veículo dado em alienação fiduciária 

em garantia. A Requerida foi citado e o veículo foi apreendido (11387810 – 

fls. 01/02), mas deixou transcorrer in albis o prazo da contestação, sem 

proceder a purgação da mora na integralidade do contrato abrangendo as 

parcelas vencidas e vincendas no valor descrito na exordial, conforme 

certidão (12224298 – fl. 01). É um breve relato dos autos. Fundamento. 

Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se tratando de 

revel, deve ser aplicada a regra do art. 334[1] do Código de Processo Civil, 

impondo-se a procedência da ação. Ante o exposto, com fundamento nos 

termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, e consoante art. 487, I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando nas mãos do 

Autor o domínio e posse plenos e exclusivos do veículo apreendido, 

tornando definitiva a liminar. Fica facultada a venda pelo Autor do bem 

objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado. No mais, promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo 

indicado na inicial, tornando-o livre de qualquer embaraço. CONDENO a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação 

(10068276 - 28/09/2017) na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. Preclusa 

a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 

de março de 2018 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito [1] Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007374-17.2018.8.11.0041

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:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (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: 

1007374-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITO 

ALBUQUERQUE LOUZADA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 23 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007445-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA (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: 

1007445-19.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: DANIELLA MONTANHA FANAIA PEREIRA Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 23 de março de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007597-67.2018.8.11.0041

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:

NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA (RÉU)

JOSE CUSTODIO DA SILVA (RÉU)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (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: 

1007597-67.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO, JOSE CUSTODIO DA SILVA, 

NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007608-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1007608-96.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA, OSVALDO TETSUO TAMURA, 

MEIRI NAKAZORA TAMURA Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007745-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RODRIGUES DE AMORIM NETO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1007745-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: EGIDIO RODRIGUES DE AMORIM NETO Despacho Vistos 

etc.. Intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007820-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME OLIVEIRA FELIX SANTANA (EXECUTADO)

O. S. BASTOS VETERINARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1007820-20.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: O. S. BASTOS VETERINARIA - ME, GUILHERME OLIVEIRA 

FELIX SANTANA Despacho Vistos etc.. Intime-se o exequente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007547-41.2018.8.11.0041

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:

LARISSA ALVES 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: 

1007547-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LARISSA ALVES DA 

SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 de 

março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007550-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FERNANDES KIELING (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: 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WAGNER 

FERNANDES KIELING Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007560-40.2018.8.11.0041

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:

ILCA DE LARA PINTO E 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: 

1007560-40.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ILCA DE LARA PINTO E SILVA 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007680-83.2018.8.11.0041

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:

MARIA LUCIA DE SOUSA (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: 

1007680-83.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARIA LUCIA DE SOUSA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007689-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL GUIDES (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: 

1007689-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MICHEL GUIDES Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007774-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (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: 

1007774-31.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007764-84.2018.8.11.0041

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:

HEDIRLAN FRANCISCO LIMA SILVA DE OLIVEIRA (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: 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HEDIRLAN 

FRANCISCO LIMA SILVA DE OLIVEIRA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 772512 Nr: 25621-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DAVI BORSATTI - ME, BRUNO DAVI 

BORSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fulcro também em entendimento recente do STJ no REsp 

1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de arresto, constrição, “online” formulado pelo exequente [...] Nos 

termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como Auto 

de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça cumpra o 

§1º do art. 830 do CPC.Após, intime-se o exequente para o integral 

cumprimento do §2º do art. 830 do CPC.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará o 

arresto quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, providencie o exequente o 

regular andamento do feito com a citação dos executados no prazo de 05 

(cinco) dias.Cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 728395 Nr: 24318-58.2011.811.0041

 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): JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 Vistos etc.

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.

Desse modo, defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 83 e, 

para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 18.646,88 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e seis mil 

reais e oitenta e oito centavos) - que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao executado: Jorge Ribeiro de 

Almeida, CPF nº 581.697.761-04, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se o executado, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para 

os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794146 Nr: 451-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO DE SOUZA MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 55.

II – Devidamente intimado para o pagamento do débito, o executado não 

pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 66/71, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

29/11/2016 - R$ 7.927,41 (sete mil novecentos e vinte e sete reais e 

quarenta e um centavos), já incluso a multa de 10% (dez por cento), pelo 

não pagamento voluntário, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: Brunno de Souza Melchior, 

CPF n°. 023.284.201-92, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 
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cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821030 Nr: 27247-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - 

ME, ANDRÉ LUIZ CRUZ DE JESUS, ALEXANDRE MATEUS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão de fls. 48, os executados Alexandre 

Mateus de Jesus e a empresa Alexandre Mateus de Jesus Cia Ltda-ME 

foram citados e compareceram às fls. 43/44 e 45/46 juntando aos autos 

procuração e substabelecimento, devidamente intimados não pagaram a 

dívida e nem ofereceram bens a penhora.O executado André Luiz Cruz de 

Jesus não foi encontrado, consoante certidão de fls. 62(...) II – Defiro o 

pedido de penhora on-line constante de fls. 64/65 (...) R$ 160.601,17 (...), 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

aos executados: Alexandre Mateus de Jesus Cia Ltda-ME CNPJ n° 

10.237.116/0001-00 e Alexandre Mateus de Jesus – CPF n° 

977.058.701-00, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.(...)defiro o pedido de arresto, 

constrição, “online” constante de fls. 64/65 e, para tanto, ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 27/07/2017 - 

R$ 160.601,17 (cento e sessenta mil seiscentos e um reais e dezessete 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado, André Luiz Cruz de Jesus, CPF n°. 

982.719.201-97, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.(...).Após, intime-se o executado, 

dando-lhe ciência do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 3º 

do artigo 854 do Código de Processo Civil.IV – (...).Não efetuado bloqueio 

de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens 

das partes devedoras Alexandre Mateus de Jesus Cia Ltda-ME e 

Alexandre Mateus de Jesus, que possam ser penhorados, no prazo de 10 

(dez) dias.V – Providencie o exequente o regular andamento do feito com 

a citação do executado André Luiz Cruz de Jesus, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791979 Nr: 46069-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAMY COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - 

ME, ALEXANDRE GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que o executado Alexandre 

Gonçalves Vieira foi dado por citado na decisão de fls. 57, tendo em vista 

o seu comparecimento com a propositura de Embargos à Execução n. 

17022-14.2013 (código 810532), apensos. Sendo assim, aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 85/86, e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em 19/05/2017 - R$ 75.697,25 (setenta e cinco mil seiscentos e 

noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Belamy 

Comércio de Colchões Ltda – ME – CNPJ nº 10.932.894/0001-01 e 

Alexandre Gonçalves Vieira – CPF n° 815.293.411-91, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. (...), desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 77231 Nr: 12327-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FABER VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 

conforme certidão de fls. 262.II – Devidamente intimado para o pagamento 

do débito, o Banco executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a 

penhora. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora online constante às 

fls. 164/169 da exequente ESPÓLIO DE FABER VIEGAS, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

15/09/2017 - R$ 5.165,74 (cinco mil cento e sessenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos), conforme cálculo apresentado às fls. 

278/279, já incluso a multa de 10% (dez por cento), pelo não pagamento 

voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: BANCO ITAÚ S.A – CNPJ: 

60.701.190/0001-04, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT(...), intime-se o executado, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 34888 Nr: 2310-39.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FABER VIEGAS, EVANDRO 

MENDONÇA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1000925 Nr: 23858-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MK COMERCIO DE TECIDOS - ME, THIAGO 

MARTINS GUAPO, MARCOS NASCIMENTO, ANA KEILA GUAPO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

II – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco 

Central), dos requeridos:

- MK Comércio de Tecidos Ltda ME, CNPJ nº. 06.963.837/0001-12;

- Thiago Martins Guapo, CPF nº 001.528.471-97;

- Marcos Nascimento, CPF nº 080.859.168-19;

- Ana Keila Guapo Nascimento, CPF nº 503.889.081-49.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001105-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AUGUSTO PATRICIO (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: 

1001105-59.2018.8.11.0041 Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: MARCIO AUGUSTO PATRICIO 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 FURGÃO FIORINO F, Ano Fabricação/Modelo 2010/2010 Chassi 

9BD255049A8881236, Renavam 0199164886, Placa EMQ-6741, 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, 27 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: 1009993-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (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: 

1009993-51.2017.8.11.0041 Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS] REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: ANDERSON KRENZLIN BOLL Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Banco Bradesco S/A apresentou junto ao ID 6762351, Embargos 

de Declaração da decisão inicial proferida junto ao ID 6058638, alegando 

contradição e omissão na referida decisão, pugnando ao final pelo 

acolhimento dos presentes embargos e o aclaramento do decisum. 

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery 

Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de completar uma 

decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora 

Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no 

tocante a suposta contradição e omissão constante na decisão inicial 

proferida junto ao ID 6058638. Aduz o banco embargante que a decisão 

foi contraditória ao determinar a citação da embargada para purgar a mora 

no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que na mesma decisão determinou-se 

que os prazos serão contados da execução da liminar, posto que, se os 

prazos se contam a partir da execução da liminar, não é necessária a 

citação da ré para purgar a mora. Aduz ainda o banco embargante que a 

decisão foi omissa em relação à condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios para a parte contrária, merecendo reparo na 

decisão ora embargada, pleiteando ao final o acolhimento dos presentes 

embargos. Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que não merece acolhimento. Compulsando os autos, 

quanto à alegação do embargante da suposta contradição, entendo que a 

referida decisão foi clara ao determinar a citação para a purgação da 

mora, consoante a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, 

dada pela Lei 10.931/04. Sobre a alegação da omissão da condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios na decisão inicial, tenho 

que estas serão fixadas no momento adequado. Sendo assim, os pedidos 

do embargante não merecem prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos. Isto posto REJEITO os Embargos opostos, mantendo na íntegra 

os termos da decisão. II – Expeça-se o mandado de busca, apreensão e 

citação de ID 6058638, para cumprimento no mesmo endereço, tendo em 
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vista que o comprovante de depósito de diligencia do Sr. Oficial de Justiça 

encontra-se junto ao ID 6733058. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028207-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL SELECTA COMERCIO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

KAIO MARCELO TARGINO DE ASSIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1028207-90.2017.8.11.0041 Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS] EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A EXECUTADO: BRASIL SELECTA COMERCIO 

DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME, KAIO 

MARCELO TARGINO DE ASSIS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

a emenda à inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa 

judiciária pagas. 2. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 

(três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código 

de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 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. AT/Cuiabá, 

27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025603-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SUPER RAPIDO LTDA - ME (EXECUTADO)

HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1025603-59.2017.8.11.0041 Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO] EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: TRANSPORTADORA 

SUPER RAPIDO LTDA - ME, HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os executados 

para pagarem a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o 

comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. 

Na hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Intime-se o 

exequente para que deposite o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 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. 

AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007645-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

JONAS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1007645-26.2018.8.11.0041 Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS] EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO EXECUTADO: MATERIAL FORTE INCORPORADORA 

LTDA, JONAS FERREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro o 

pedido junto ao ID 12422896. Incluam-se no polo passivo da demanda os 

executados Eronilson Biava e Josefa Gina Ferreira Biava, consoante 

informações junto ao ID 12418749, registrando-se as alterações no 

sistema. 2. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 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. 

AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 1004052-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXCEPTO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004052-86.2018.8.11.0041. EXCIPIENTE: GONCALO FERREIRA DE 

ALMEIDA, REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA EXCEPTO: 

BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Na 

petição de Id 12190680 compareceram os executados pedindo a 

reconsideração do entendimento do Juízo de que prevento este Juízo, pela 

propositura da primeira execução ajuizada entre as partes, sendo 

competente para julgar as ações que possuem como garantia o mesmo 

bem, aqui discutido. Argumenta que esta é antecedente da ação revisional 

que será proposta, objetivando a substituição da garantia real das 

operações creditíciais que se referem ao mesmo imóvel (Fazenda São 

José, registrada na matrícula nº 21.793). Diante dos substanciosos 

esclarecimentos prestados pelos executados, tenho que seu pedido 

merece acolhimento. A conexão é causa modificadora da competência do 

Juízo, reconhecendo a necessidade de reunião de processos para obter 

julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Segundo Nelson 

Nery Junior: “A reunião de processos pela conexão tem por finalidade a 

pacificação social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre as 

mesmas partes, a integridade da ordem jurídica, por se evitar decisões 

conflitantes, a economia processual e a eficácia do processo”. (Nelson 

Nery Junior. Conexão – Junção de processos (RP 64/158)). Bem ainda, 

sabe-se que a conexão é matéria de ordem pública, consoante dispõe o 

art. 337, inciso VIII e parágrafo 5º do CPC, admitindo apreciação em 

qualquer fase do processo e tendo em vista o princípio da economia 

processual, é passível o acolhimento da conexão. Nesse sentido é a 

jurisprudência dos tribunais: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇAO. ART. 111 DO CPC. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. CONEXAO. AÇAO DE 

BUSCA E APREENSAO E REVISIONAL. RECONHECIMENTO. EXCEÇAO DE 

INCOMPETÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE. 1 - A matéria contida no art. 111 

do Código de Processo Civil não foi objeto de decisão pelo acórdão 

recorrido, ressentindo-se o recurso especial do indispensável 

prequestionamento, incidindo, na espécie, as súmulas 282 e 356 do 

Supremo Tribunal Federal. 2 - Conquanto não seja a exceção de 

incompetência o instrumento hábil para suscitar a ocorrência de conexão, 

referida matéria pode ser decidida até mesmo de ofício, devendo-se 

afastar o rigorismo do pleito de declaração de impossibilidade jurídica do 

pedido. 3 - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que devem 

ser reunidas as ações de busca e apreensão e revisão contratual com 

espeque no mesmo contrato. 4- Agravo regimental não provido." (STJ – 4ª 

Turma, AgR-Ag n. 654.809/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, unânime, 

DJU de 11.04.2005). Ementa: LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - 

AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUJO 

OBJETIVO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRA-TO DE LOCAÇÃO - 

EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES, A FIM DE SE EVITAR 

DECI-SÕES CONFLITANTES - CONEXÃO ALEGADA ME-DIANTE EXCEÇÃO 

DE INCOMPETÊNCIA - CABI-MENTO, EMBORA NÃO SEJA A VIA 

ADEQUADA,POR SE TRATAR DE QUESTÃO PASSÍVEL DE SER 

CONHECIDA ATÉ DE OFÍCIO - RECURSO PROVI-DO. Tratando-se de 

hipótese de conexão aque-la existente entre a ação de despejo, em que 

se busca a rescisão do contrato de locação, e a ação de obrigação de 

fazer cujo objetivo é a prorrogação do contra-to, devem os processos ser 

reunidos para julgamento simultâneo, a fim de se evi-tar decisões 

conflitantes. Tendo em vista que se trata de questão passível de ser 

conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, de rigor que se aceite sua 

alegação mediante exceção de incompetência, muito embora não seja 

es-sa a via adequada para tanto. Prevalece, no caso, em atenção à 

instrumentalidade das formas, o conteúdo sobre a forma. Ementa: 

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXCEÇAO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - ALEGAÇAO DE CONEXAO - 

POSSIBILIDADE - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS - VARA PRIVATIVA DO CONSUMIDOR DE VITÓRIA - 

COMPETÊNCIA RESTRITA À COMARCA DE VITÓRIA - COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL DE NOVA VENÉCIA QUE NAO PODE SER ALTERADA POR 

LEI LOCAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Em vista do 

princípio da instrumentalidade das formas, o STJ vem admitindo a alegação 

de conexão em sede de exceção de incompetência (REsp 760.983/MG). 2 

- A existência de vara privativa do consumidor na Comarca de Vitória, 

instituída por lei estadual (Código de Organização Judiciária ) não é capaz 

de modificar a competência territorial resultante das leis do processo, nos 

termos do enunciado da Súmula n.º 206 do STJ. 3 - Desse modo, 

consumidor residente e domiciliado em Nova Venécia não pode, invocando 

o Código de Organização Judiciária, alegar exceção de incompetência em 

ação contra si ajuizada por fornecedor de serviços. Precedentes do 

TJ/ES. 4 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e 

discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a 

Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que 

integram este julgado, em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO. Vitória, 14 de fevereiro de 2012. Presidente Relator Procurador 

de Justiça (TJES, Classe: Agravo Inominado Agravo de Instrumento, 

38119000024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto 

: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2012, Data da Publicação no Diário: 

02/03/2012). (grifo nosso). Assim, revejo meu entendimento. Importante 

destacar que, de acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil, a 

conexão se dá quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, 

desnecessária a existência de perfeita identidade para unificá-las, já que 

o objetivo é apenas para não gerar decisões conflitantes. Bem, ainda, 

considerando isso, se faz necessária a reunião dos processos. Tendo 

sido esta ação recebida e despachada em primeiro lugar, consoante se 

extrai do sistema PJE, firmou-se a competência deste Juízo pela 

prevenção. Diante do exposto acolho o pedido de reconsideração, bem 

ainda, acolho a exceção de incompetência da parte executada/excipiente, 

declaro este juízo competente para processar e julgar as ações de 

execução indicadas na exordial. Assim, solicitem-se aos Juízos da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, a remessa dos 

autos de execução de n. 1018784-43.2016; do Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca, a remessa dos autos de 

execução de n. 1018391-84.2017 e 1018788-80.2016. E do Juízo da 3ª 

Vara Especializada de Direito Bancário desta Comarca, a remessa dos 

autos de execução de n. 1018783-73.2016, para serem processados e 

julgados, simultaneamente, evitando-se assim, decisões conflitantes, 

consoante regra contida no art. 55 do CPC. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 27 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: 1025903-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE MIRANDA JOSETTI (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: 

1025903-21.2017.8.11.0041 Espécie: MONITÓRIA (40)/[TRANSAÇÃO] 

AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: FRANCIANE 

MIRANDA JOSETTI Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

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). 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. 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. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
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Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021996-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYENDER APARECIDO VIDAL 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: 

1021996-38.2017.8.11.0041 Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA] REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAYENDER APARECIDO VIDAL DA 

SILVA Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Rayender Aparecido 

Vidal da Silva, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

10771963. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar à SERASA e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando o apontamento da referida ação em 

seu cadastro (SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1119229 Nr: 18389-68.2016.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE ZOCCHE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, Diego de 

Mamam Dorigatti (Procurador do Estado) - OAB:13647-A, JOÃO 

GABRIEL PEROTTO PAGOT - PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA - OAB:12.055/MT, MURILO BARROS SILVA FREIRE - 

OAB:8942/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST, 

RAFAEL PEREIRA CORRÊA - OAB:21342/O

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso e Valdete Zocche, objetivando a nulidade do Ato 

n.º 1311/01 e, por arrastamento, os atos administrativos subsequentes, 

emanados pelo segundo réu, o qual concedeu à terceira requerida, 

segundo o Autor, a indevida estabilidade e efetividade no serviço público, 

visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 do ADCT e não 

ingressou por meio de aprovação em concurso público.

Os réus apresentaram suas contestações em 16/09/2016 – Ref. 28 

(Estado de Mato Grosso) 29/09/2016 – Ref. 29 (Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso) e 3/10/2016 – Ref. 32 (Valdete Zocche).

A tempestividade foi certificada em 10/5/2017 – Ref. 44.

Impugnação às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual 

em 29/05/2017 – Ref. 48.

A ré Valdete Zocche postulou o sobrestamento do feito até o julgamento 

do RE 817.338/DF (Ref. 51).

É o relato do necessário. Decido.

Diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as 

partes se manifestem no prazo de 15 dias se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas. Na mesma oportunidade 

deverá o Ministério Público se manifestar acerca do requerimento da Ré 

Valdete Zocche (Ref. 51).

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1158996 Nr: 35506-72.2016.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, REGINALDO DA SILVA ARAUJO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO, LEIA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL, GEAP - FUNDAÇÃO DE 

SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5.645/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO - OAB:OAB - 18.355, LEANDRO DAROIT FEIL - 

OAB:OAB/DF 29.509, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

 Determino que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 

Universidade Federal de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, acostando aos autos cópia da 

ata de assembleia e posse da Coordenadora Geral, Leia de Souza 

Oliveira, nos termos do artigo 75, inciso VIII, do CPC, por conseguinte, 

suspendo o processo, com fulcro no art. 76 do CPC.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1173020 Nr: 41317-13.2016.811.0041

 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: JOAO BOSCO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação de que o Embargante João Bosco Portella 

encontra-se desempregado e documentos que a acompanham, verifico 

que estes não são hábeis a comprovar sua hipossuficiência econômica 

para arcar com os custos do presente processo, razão pela qual lhe 

oportunizo, no prazo de 10 (dez) dias, acostar cópia da Carteira de 

Trabalho aos presentes autos.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1081572 Nr: 2308-44.2016.811.0041

 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: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDFMB, RDM, JECO, PCL, JLL, NDCEF, APDS, 
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KR, VRF, SADS, RFDC, JODS, AVDA, PVBP, RMC, WLDS, PPDO, 

MSDADMDOLM, I-EDS, RGDSS, IKCS, CPES, GESLM, LSB, LMP, IPGLP, 

EGPDS, AVDA-, ACESL, IDDHDMG–I, LTAL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O, JOÃO VICTOR ANDRADE AMORIM - 

OAB:17966/E, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

JOELMA MEDEIROS GONÇALVES - OAB:18275/O, JOSE PETAN 

TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A, JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:OAB/MT 10.483, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT, RENAN FERNANDO 

SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701/MT, TASSIO VINICIUS G. DE 

AZEVEDO - OAB:13948/MT, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4.754, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, VANESSA ROSIN 

FIGUEIREDO - OAB:6975/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/B, 

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649/MT, VLADIMIR 

MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Vistos etc.

Intime-se o patrono dos requeridos Paulo Lemes, Joeldes Lemes e das 

Lotéricas Mega Ponto, Três Américas e São Benedito a regularizar a 

representação processual, no prazo de dez (10) dias, sob pena de 

desentranhamento das defesas apresentadas (ref. 210).

A requerida Karen Rubin não foi localizada para notificação (ref. 184; 217 

e 240), porém, constituiu advogado com poderes para receber citação e 

notificação (ref. 238). Desta forma, expeça-se mandado para notificação 

da requerida, na pessoa de seu advogado.

Os requeridos Ricardo Mario Ceccarelli e Capitólio Produtos e Serviços, 

representada por Natalia Rita de Carvalho não foram localizados para 

notificação. Foram feitas buscas de endereços via órgãos públicos, 

BacenJud e concessionárias de serviços públicos, todas infrutíferas (ref. 

168; 179; 254; 263/264; 273; 285; 288).

Desta forma, defiro, em parte, o requerimento ministerial constante na ref. 

288, para determinar que sejam notificados por edital, com prazo de trinta 

(30) dias, os requeridos Ricardo Mario Ceccarelli e Capitólio Produtos e 

Serviços, representada por Natalia Rita de Carvalho, nos termos do art. 

256, inciso II e §3°, do Código de Processo Civil.

Desde já, se não houver manifestação, nos termos do art. 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como curador especial aos requeridos um dos membros da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que atua perante esta Vara.

Decorrido o prazo do edital e da defesa, certifique-se e intime-se o 

curador especial desta nomeação, bem como para apresentar resposta no 

prazo legal.

Certifique sobre a regularidade das representações dos requeridos já 

notificados e que apresentaram defesa, para que não haja nulidade 

quanto as intimações via publicação no DJe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1024865 Nr: 34234-77.2015.811.0041

 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): ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, Diego de Mamam 

Dorigatti (Procurador do Estado) - OAB:13647-A, Gilberto Gomes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO FERREIRA DA SILVA 

FILHO - OAB:2.731/MT

 Vistos etc.

Para que não haja futura arguição de nulidade, intime-se o requerido, por 

seu patrono, para manifestar, no prazo de cinco dias e sob pena de 

concordância tácita, se concorda com a utilização da prova emprestada, 

conforme requerido pelo representante do Ministério Público (ref. 85).

Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001860-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (AUTOR)

PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - Telefone: ( ) TERMO 

DE AUDIÊNCIA

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003380-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL LARA LEITE (REQUERENTE)

VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE ARRUDA KAWAMOTO LARA LEITE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1003380-78.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca do parecer Ministerial , no prazo 

de 5 dias, . CUIABÁ, 27 de março de 2018 Katiúscia Marcelino Correia 

Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001456-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT16861/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1001456-32.2018.8.11.0041 AUTOR: NATANAEL DE MOURA 

RÉU: JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos o endereço da requerida, para vista sua 

citação/intimação, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 

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.: 455034 Nr: 26379-23.2010.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JANE APARECIDA HADDAD MALOUF, ERICA 

APARECIDA AGUIRRE HADDAD, ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA, JOSE 

ORLANDO AGUIRRE HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE YOLANDA MORAIS HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTA ÀGATHA WARMLING - 

OAB:10428, AUGUSTA AGATHA WARMLING - OAB:MT 10428, HILDO 

CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, JOÃO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTA AGATHA 

WARMLING - OAB:MT 10428, LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUDMILLA DE 

MOURA BOURET, para devolução dos autos nº 26379-23.2010.811.0041, 

Protocolo 455034, 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.: 157280 Nr: 10335-36.2004.811.0041

 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: LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DE CARVALHO - 

OAB:8562/MT, LAURA GISELE MAIA SPÍNOLA - OAB:8678/MT, YURI 

ROBSON NADAF BORGES - OAB:15.046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) YURI ROBSON 

NADAF BORGES, para devolução dos autos nº 10335-36.2004.811.0041, 

Protocolo 157280, 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.: 1048180 Nr: 45545-65.2015.811.0041

 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: HLB, TLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENEZIO PIO DA SILVA - 

OAB:14087, JOÃO FELIPE PIO DA SILVA - OAB:19715/O, JOSÉ 

GRANJA DE SOUZA - OAB:12343/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE GRANJA DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 45545-65.2015.811.0041, Protocolo 

1048180, 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.: 104252 Nr: 16969-24.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADN, LBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU DE JESUS SOUZA PINTO - 

OAB:1359-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT, MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES - OAB:5.763-B/MT, 

NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT, TADEU DE JESUS SOUZA 

PINTO - OAB:1359-E/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOCELANE 

GONCALVES, para devolução dos autos nº 16969-24.1999.811.0041, 

Protocolo 104252, 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.: 104254 Nr: 2053-53.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADN, LBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SCHEILA SCHUMANN MUNHOZ - 

OAB:4437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHEILA SCHUMANN 

MUNHOZ - OAB:4437/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOCELANE 

GONCALVES, para devolução dos autos nº 2053-53.1997.811.0041, 

Protocolo 104254, 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.: 104255 Nr: 14501-53.2000.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADN, LBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:1280/MT, TADEU DE JESUS SOUZA PINTO - OAB:1359-E/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOCELANE 

GONCALVES, para devolução dos autos nº 14501-53.2000.811.0041, 

Protocolo 104255, 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): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 337202 Nr: 8061-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDAM, ADAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 337202

Espécie Ação de Execução de Alimentos

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Willian dos 

Anjos Moraes, representado por sua mãe, Ariane Anjos Gobbo, em 

desfavor de Emanuel Conceição de Moraes, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Busca o exequente o recebimento de obrigação alimentícia, pelo rito da 

constrição pessoal, no valor correspondente a 37% (trinta e sete por 

cento) do salário mínimo vigente, conforme se verifica do título de fls. 

24/25.

No decorrer da presente ação as partes firmaram um acordo, conforme os 

termos de fls. 96/96vº, postulando por sua homologação e pela 

suspensão da presente ação, até o integral cumprimento da obrigação 

alimentar exequenda.

 Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pela 

homologação do acordo e favorávelmente à suspensão da presente ação 

(fls. 98).

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 487, III, letra “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado entre as partes às fls. 96/96vº, para que 

sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos.

Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, defiro o requerimento 

de fls. 68/68vº e, suspendo a presente ação executiva, pelo prazo de 41 

(quarenta e um) meses, tempo para de cumprimento integral do acordo 

firmado entre as partes.

 Via de consequência, suspendo a ordem prisional de fls. 85/85vº, 

devendo ser recolhidos os mandados de prisão encaminhados para 

cumprimento.

Proceda-se o levantamento de eventuais restrições, efetivadas em nome 

do executado, junto às empresas de proteção ao crédito.

 Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, com baixa na distribuição, 

após o decurso do prazo, não havendo informação quanto ao 

inadimplemento da obrigação pactuada, voltem-me os autos conclusos 

para sua extinção, visto que tal silêncio será entendido como cumprimento 
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integral da obrigação alimentar exequenda.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com a urgência que a situação requer.

 Cuiabá-MT, 09 de outubro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 945289 Nr: 57568-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDM, MOFDM, PDJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIS DA SILVA 

TORRES - OAB:18105/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 945289

 Vistos etc.

Reitere-se o ofício de fls.48, encaminhando os dados do executado 

Washington Luiz de Morais, CPF: 854.813.191-87, nascimento: 07.08.1982, 

filho de Jamil Manoel de Morais e Juarina Antônia Padilha de Morais, 

conforme solicitado às fls.59,

Ante informações de fls.56, oficie-se o Cartório de Notas de Cuiabá-MT, 

com as devidas retificações.

Indefiro o pedido constante do “item 3” de fls.65, eis que, já fora 

encaminhado ofício à Delegacia de Capturas, conforme se vê de fls.54.

Promovam-se buscas, por meio dos sistemas conveniados, visando a 

obtenção do endereço do executado.

Caso as buscas restem negativas, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, com baixa no relatório desta Vara Judicial e, sem baixa na 

Distribuição.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 14 de junho de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1163023 Nr: 37196-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSBM, CVB, AMDB, RVBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12.723, ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA - 

OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Código 1163023

Vistos etc.

 De ante da certidão de fls. 147, pode o juiz de ofício, corrigir inexatidões 

materiais, após publicada a sentença, conforme art. 494, I do CPC.

A esse respeito também:

“SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO -OPORTUNIDADE. Possível é 

a correção de erro material a qualquer tempo - artigo 463 do Código de 

Processo Civil” (AI nº 492.365-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Marco Aurélio , DJe de 15/09/09).

Diante do exposto, retifico a sentença de fls. 145/146, ficando assim 

redigido o quinto parágrafo de fls. 145vº:

“...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 ANA MARIA DE BRITO, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua irmã VANDA DE SOUZA BRITO MARTA, nos mesmos 

termos supra, decreto a curatela de CRISTINA VIEIRA BRITO, nomeando 

como sua curadora sua irmã ROSANGILA VIEIRA BRITO SILVA....”

 A presente decisão é parte integrante da sentença proferida, ante seu 

teor complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da 

sentença questionada.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2017.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1147116 Nr: 30451-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WC, BRMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA 

- OAB:16.068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 30451-43.2016.811.0041 – COD 1147116

ESPÉCIE: 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

INTERESSADO: WALESKA CARDOSO

INTERDITANDA: BRUNO RODOLFO MACIEL CARDOSO

INTIMANDO (A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS.

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

BRUNO RODOLFO MACIEL CARDOSO, RG: 1076166-7 SSP/MT, CPF: 

693.203.571-53, que não possui discernimento de gerir seus próprios atos 

da vida civil, apresenta (CID F701) sendo-lhe nomeado como curador(a) 

WALESKA CARDOSO, RG: 676259 SSP/MT, CPF 487.581.671-53, a quem 

a MMª Juíza deferiu por sentença proferida nos autos da AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO, feito nº 30451-43.2016.811.0041 – Cód. 1147116, a 

CURATELA DEFINITIVA, encarregando-o(a) de cuidar e zelar do(a) 

INTERDITANDO(A), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido 

compromisso e está no exercício do encargo. A interdição é por tempo 

indeterminado e tem a finalidade de reger o(a) interditando(a) em todos os 

atos da vida civil.

DECISÃO/DESPACHO: Código 1147116 Espécie Ação de Curatela 

Requerente Waleska Cardoso Curatelando Bruno Rodolfo Maciel Cardoso 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Waleska Cardoso, em benefício de seu irmão Bruno Rodolfo Maciel 

Cardoso, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 09/21. A ação fora recebida, através da decisão de 

fls. 25/25vº, que nomeou a requerente como curadora de Bruno Rodolfo 

Maciel Cardoso. Às fls. 24, veio aos autos atestado médico comprobatório 

da incapacidade do beneficiário. Na fase de instrução processual, fora 

juntado aos autos o relatório de estudo psicossocial de fls. 29/31vº. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 41/42. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Waleska Cardoso, em benefício de seu irmão Bruno Rodolfo Maciel 

Cardoso, ambos devidamente qualificados nos autos. 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, o que não se amolda ao 

caso presente. O douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento do pedido 

curatela. O atestado médico de fls. 24, corroborado pelo relatório de 

estudo psicossocial, demonstram que o curatelando necessita de um 

curador para representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este não 

consegue expressar a sua vontade, em face de seu diagnóstico de 

retardo mental (CID F701), evidenciando-se a pertinência da presente 
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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 BRUNO 

RODOLFO MACIEL CARDOSO, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, 

§ 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, nomeio-lhe como curador, sua irmã WALESKA CARDOSO. 

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, 06 de junho de 2017. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nemuel André 

Almeida da Silva, estagiário - Nexped, digitei.

Cuiabá - MT, 7 de agosto de 2017.

Katiúscia Marcelino Correia

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 853878 Nr: 56493-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDS, ODSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 56493-37.2013.811.0041 - CÓD 853878

 ESPÉCIE: 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

INTERESSADO: SILVANA DE SOUZA

INTERDITANDA: OSCAR DE SOUZA FILHO

INTIMANDO (A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS.

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

OSCAR DE SOUZA FILHO, RG: 000287 SSP/MT, CPF: 488.617.441-91, que 

não possui discernimento de gerir seus próprios atos da vida civil, 

apresenta (CID 10: F 33.3) sendo-lhe nomeado como curador(a) SILVANA 

DE SOUZA, RG: 0868423-5 SSP/MT, CPF: 551.679.501-04, a quem a MMª 

Juíza deferiu por sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO, 

feito nº 56493-37.2013.811.0041 – Cód. 853878, a CURATELA 

DEFINITIVA, encarregando-o(a) de cuidar e zelar do(a) INTERDITANDO(A), 

o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está 

no exercício do encargo. A interdição é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger o(a) interditando(a) em todos os atos da vida civil.

 DECISÃO/DESPACHO: (...) 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 OSCAR 

DE SOUZA FILHO, declarando-o absolutamente incapaz de exercer os 

atos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, 

ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeio-lhe como curadora, sua esposa SILVANA DE SOUZA. Proceda-se 

as devidas anotações 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, 31 de março de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriel Henrique 

Arévalo de Souza, estagiário - Nexped, digitei.

Cuiabá - MT, 8 de agosto de 2017.

Katiúscia Marcelino Correia

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1124172 Nr: 20529-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDC, ADSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11.548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 20529-75.2016.811.0041 – COD 1124172

ESPÉCIE: 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

INTERESSADO: RAFAELA CRISTINA DA COSTA

INTERDITANDO (A): ANTONIO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

INTIMANDO (A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS.

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

ANTONIO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, RG: 2108964-7 SSP/MT, CPF: 

058.213.401-36, que não possui discernimento de gerir seus próprios atos 

da vida civil, apresenta (CID 10 I64) sendo-lhe nomeado como curador(a) 

RAFAELA CRISTINA DA COSTA, RG: 17750466 SSP/MT, CPF 

383.865.088-33, a quem a MMª Juíza deferiu por sentença proferida nos 

autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO, feito nº 20529-75.2016.811.0041 – Cód. 

1124172, a CURATELA DEFINITIVA, encarregando-o(a) de cuidar e zelar 

do(a) INTERDITANDO(A), o(a) qual, aceitando a incumbência, prestou o 

devido compromisso e está no exercício do encargo. A interdição é por 

tempo indeterminado e tem a finalidade de reger o(a) interditando(a) em 

todos os atos da vida civil.

DECISÃO/DESPACHO: Código 1124172 Espécie Ação de Curatela 

Requerente Rafaela Cristina da Costa Curatelando Antonio dos Santos da 

Conceição Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Rafaela Cristina da Costa, em benefício de seu tio Antonio 

dos Santos da Conceição, ambos devidamente qualificados nos autos. 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. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 12/55. A ação fora recebida, através da decisão de 

fls. 56, que nomeou a requerente como curadora de Antonio dos Santos 

da Conceição. Às fls. 22/44, encontram-se documentos médicos, 

comprobatório da incapacidade do beneficiário. Na fase de instrução 

processual, fora elaborado o Relatório de Estudo Social de fls. 65/66, visto 

que seu interrogatório não fora possível, visto que o curatelando não 

consegue se comunicar. A defesa do beneficiário fora patrocinada pela 

digna Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial nomeada. 

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 88/88vº. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Rafaela Cristina da Costa, em benefício de seu tio Antonio dos Santos da 

Conceição, ambos devidamente qualificados nos autos. O douto Ministério 

Público se fez presente em todas as fases processuais e, opinou 

favoravelmente ao deferimento do pedido curatela. Os documentos 

médicos de fls. 22/44, corroborados pelo Relatório de Estudo Social, 

demonstram que o curatelando necessita da curadora para representa-lo 

nos atos da vida civil, uma vez que este não consegue expressar a sua 

vontade, em face do acidente vascular cerebral sofrido, 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 
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ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

decreto a curatela de ANTONIO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua sobrinha RAFAELA CRISTINA DA COSTA. Proceda-se as 

devidas anotações 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. Ante a informação da existência, em tramitação, perante a 

Vara do Trabalho da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, da Ação de 

Reclamação Trabalhista de código nº 0000183-47.2015.5.23.0141, onde 

consta o curatelado como reclamante, oficie-se àquele juízo, noticiando a 

existência da presente ação e, que eventual valor liberado em favor de 

Antonio dos Santos da Conceição, deverá ser transferido para a conta 

judicial, vinculada a esta ação. Expeça-se o termo de compromisso 

definitivo. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 31 de março de 2017. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nemuel André 

Almeida da Silva, estagiário - Nexped, digitei.

Cuiabá - MT, 8 de agosto de 2017.

Katiúscia Marcelino Correia

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1122729 Nr: 19923-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDB, MADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

AUTOS N.º 19923-47.2016.811.0041 – CÓDIGO 1122729

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: GILMAR BENEDITO DO BELÉM e MANOEL ANTUNES 

DO BELÉM

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/06/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

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: Código 1122729 Espécie Ação de Curatela Requerente Gilmar 

Benedito do Belém Curatelando Manoel Antunes do Belém Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Gilmar 

Benedito do Belém, em benefício de seu pai Manoel Antunes do Belém, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 06/13. A ação fora recebida, através da decisão de 

fls. 14, que nomeou o requerente como curador de Manoel Antunes do 

Belém. Às fls. 12, veio aos autos atestado médico comprobatório da 

incapacidade do beneficiário visto que portador de doença degenerativa 

(CID G30.0). Na fase de instrução processual, fora realizado o relatório de 

estudo social de fls. 21/22vº, onde se comprova que é o requerente o 

responsável pelos cuidados do beneficiário. Instado a se manifestar o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer de fls. 30/30vº. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Curatela proposta, perante este Juízo, por Gilmar Benedito do Belém, 

em benefício de seu pai Manoel Antunes do Belém, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 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, o 

que não se verifica no presente caso. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido curatela. O atestado médico de fls. 12, corroborado 

pelo relatório de estudo social, demonstram que o curatelando necessita 

de um curador para representa-lo nos atos da vida civil, uma vez que este 

não consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de 

doença neurodegenerativa em fase moderada a 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 MANOEL ANTUNES DO BELEM, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curador, seu filho GILMAR BENEDITO DO BELÉM. 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, 06 de JUNHO de 2017. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Eu, Emelyn de Souza Zanella, Estagiária, digitei.

 Cuiabá - MT, 21 de março de 2018.

Katiúscia Marcelino Correia

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 808427 Nr: 14892-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Amanda Costa de Figueiredo, estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Código 808427Espécie Ação de CuratelaRequerente Rosene 

Guia da SilvaCuratelanda Rosana Guia da Silva Vistos etc.Trata-se de 

Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Rosane Guia da Silva, 

em benefício de sua irmã Rosana Guia da Silva, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/48. 

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 49, que nomeou a 

requerente como curadora de Rosana Guia da Silva. A pedido do digno 

Ministério Público, a autora fora destituída de seu encargo e, nomeada 

Francisca Celestina da Cruz, como curadora provisória de Rosana Guia da 

Silva, conforme decisão de fls. 103/103vº. Na fase de instrução 

processual, foram encartados aos autos, o relatório de estudo social de 

fls. 81/82vº, bem como, o laudo pericial de fls. 128/130vº. Verifica-se dos 

autos que a beneficiária é órfã de mãe (fls. 23) e, não fora reconhecida 

pelo pai (fls. 12). Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pedido de interdição e, nomeação de Francisca 

Celestina da Cruz, como curadora da beneficiária. É o relatório. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Rosane 

Guia da Silva, em benefício de sua irmã Rosana Guia da Silva, ambas 

devidamente qualificadas nos autos. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais, requereu a destituição da 

autora, como curadora de sua irmã e nomeação de Francisca Celestina da 

Cruz, para exercer o munus de curadora provisória de Rosana Guia da 

Silva. O laudo médico de fls. 128/130vº, corroborado pelo relatório de 

estudo social de fls. 81/82vº, demonstram que a curatelanda necessita de 

um curador para representá-la nos atos da vida civil e administração de 

seus bens. Instado a se manifestar o digno Ministério Público, em 
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esmerado parecer de fls. 131/131vº, opinou favoravelmente ao 

deferimento da interdição de Rosana Guia da Silva, de forma a afetar tão 

somente os atos de natureza patrimonial e negocial. Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, especialmente parecer do douto 

Ministério Público, JULGO parcialmente PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a 

curatela de ROSANA GUIA DA SILVA, declarando-a incapaz de exercer 

os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma do art. 85, da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora FRANCISCA CELESTINA DA CRUZ. 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, 09 de maio de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 992614 Nr: 19691-69.2015.811.0041

 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: ODAIR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MERCEDES SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-loLFs à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de Justiça 

de folhas 122, em que constata a impossibilidade de proceder à citação da 

Requerida Terezinha, por não residir mais no endereço informado nos 

autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1093179 Nr: 7566-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMSS, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

AUTOS N.º 7566-35.2016.811.0041 –COD 1093179

ESPÉCIE: 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

INTERESSADO(A): NALVA MARIA SILVA SOUZA

INTERDITANDO(A): JOARCIR BITTENCOURT DE SOUZA

INTIMANDO (A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS.

 FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

JOACIR BITTENCOURT DE SOUZA, RG: 351224 SSP/MT, CPF: 

120.553.521-72, que não possui discernimento de gerir seus próprios atos 

da vida civil, sendo-lhe nomeado como curador(a) NALVA MARIA SILVA 

SOUZA, RG: 158456 SSP/MT, CPF: 107.546.281-91, a quem a MMª Juíza 

deferiu por sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO, feito 

nº 7566-35.2016.811.0041 – Cód. 1093179, a CURATELA DEFINITIVA, 

encarregando-o(a) de cuidar e zelar do(a) INTERDITANDO(A), o(a) qual, 

aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no 

exercício do encargo. A interdição é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger o(a) interditando(a) em todos os atos da vida civil.

DECISÃO/DESPACHO: (...) 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 JOACIR 

BITTENCOURT DE SOUZA, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, 

§ 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, nomeio-lhe como curadora, sua esposa NALVA MARIA SILVA 

SOUZA. 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, 27 de abril de 

2017.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriel Henrique 

Arévalo de Souza, estagiário - Nexped, digitei.

Cuiabá - MT, 27 de março de 2018.

Katiúscia Marcelino Correia

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1143444 Nr: 28874-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMN, NBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Interditando: Nilson Benedito do Nascimento, 

Cpf: 97550361134, Rg: 519846 SSP MT Filiação: Não Declarado e 

Marcolina do Nascimento, data de nascimento: 15/10/1968, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 01, Qd 34, Casa 17, 

Bairro: Jd. Umuarama ii, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Adriele 

Miranda Nascimentos, em benefício de seu pai Nilson Benedito do 

Nascimento, ambos devidamente qualificadas nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/17.

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 18, que nomeou a 

requerente como curadora de Nilson Benedito do Nascimento.

Às fls. 17, encontra-se atestado médico informando que o curatelado 

ficou com sequelas neurológicas em decorrência de uma parada 

cardiorrespiratória, sendo realizado às fls. 21 o relatório de estudo 

psicológico.

Realizada a audiência com o curatelado às fls. 35.

Às fls. 37/38, foi apresentada contestação por negativa geral.

 Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou pelo deferimento 

do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 39/39vº.

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Adriele 

Miranda Nascimentos, em benefício de seu pai Nilson Benedito do 

Nascimento, ambas devidamente qualificados nos autos.

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.

 O douto Ministério Público se fez presente em todas as fases 

processuais e, opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, 

ante o estado de demência de Nilson Benedito do Nascimento.

O relatório médico de fls. 17, corroborado pelo relatório de estudo 

psicológico de fls. 21, demonstram que o curatelando necessita de um 
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curador para representa-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não 

consegue expressar a sua vontade, em face de seu quadro de tetraplegia 

espástica (CID 10G82.4), 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 NILSON BENEDITO DO 

NASCIMENTO, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos de 

natureza patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos 

da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe 

como curadora, sua filha ADRIELE MIRANDA NASCIMENTO.

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, 22 de setembro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1145468 Nr: 29845-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPS, APDS, FAPS, LPS, LPDS, MBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 29845-15.2016.811.0041 – CÓDIGO 1145468

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: JULIO PEREIRA SILVA e ANTONIO PEREIRA DA 

SILVA e FRANCISCO ASSIS PEREIRA SILVA e LIDIA PEREIRA SILVA e 

LUCIENE PEREIRA DA SILVA e MARIA BATISTA PEREIRA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/08/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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 Julio Pereira Silva, em benefício de sua mãe Maria Batista 

Pereira, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos de fls. 08/41. A ação fora recebida, através da decisão de 

fls. 42, que nomeou o requerente como curador de Maria Batista Pereira. 

Às fls. 25/28, encontram-se os atestados médicos, comprobatórios da 

incapacidade da beneficiária. Na fase de instrução processual, veio aos 

autos o relatório e estudo psicossocial de fls. 43/44. Termo de audiência 

Às fls. 57/57vº. Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou 

pelo deferimento do pedido de curatela, conforme parecer de fls. 62/62vº. 

É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela proposta, perante 

este Juízo, por Julio Pereira Silva, em benefício de sua mãe Maria Batista 

Pereira, ambas devidamente qualificadas nos autos. 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. O douto Ministério Público se fez 

presente em todas as fases processuais e, opinou favoravelmente ao 

deferimento do pedido de curatela, por entender que a tomada de decisão 

apoiada não ser suficiente, em face de Adiles Paludo ser portadora de 

doença neurodegenerativa. O relatório de estudo psicológico comprovou 

que a requente vem cuidando dos interesses da beneficiária e que esta 

necessita de terceira pessoa para gerir os atos de sua vida civil, 

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 MARIA BATISDTA PEREIRA, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos de natureza 

patrimonial e negocial, na forma dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 

13.146/2015-Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeio-lhe como 

curadora, sua filha JULIO PEREIRA SILVA. 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 julho de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian. Juíza de Direito. Eu, Rubens Antonio de Campos Filho, 

estagiário, digitei.

 Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1165911 Nr: 38323-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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 AURELIO DOS SANTOS, ÉVINEY RODRIGUES 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUZIA RODRIGUES PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para 

manifestar-se no feito acerca da petição da PGE de fls. 87, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1120805 Nr: 19122-34.2016.811.0041

 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: ANTONIA DIAS EVANGELISTA, MARIA DE LOURDES DE 

QUEIROZ, LOURENÇO GONÇALVES DE QUEIROZ, IGOR FERNANDO DE 

QUEIROZ ALVARENGA, ANTONIA GOMES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 

NETA - OAB:2978/MT, MARIA DO CARMO OLIVEIRA NETA - 

OAB:2.978/MT, MARIA DO CARMOS DE OLIVEIRA NETA - OAB:2978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para retirar o(os) Formal(is) de partilha 

expedido(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 786408 Nr: 40301-63.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISE GOMES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ABADIA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE ALCÂNTARA 

JÚNIOR - OAB:12.001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para retirar o(s) Formal(is) de partilha 

expedido(s) e Alvará Judicial.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005472-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (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 Número do 

Processo: 1005472-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PAULA DE 

SANTANA REQUERIDO: UBIRATAM BARBOSA DE MOURA Vistos etc. 

Indefiro o pedido de gratuidade, pelo que concedo, excepcionalmente, o 

recolhimento das custas processuais ao final do processo, com 

fundamento no provimento 18/2012 CGJ. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de bens, 

Pensão Alimentícia, Regularização de Convivência e Pedido de Danos 

Morais, proposta por Paula de Santana, em desfavor de Ubiratan Barbosa 

de Moura, ambos devidamente qualificados nos autos. O documento 

constante no Id nº 12048118 demonstra o vínculo de parentesco existente 

entre o requerido e os infantes, visto que, são pai e filhos. Em decorrência 

da referida paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a 

manutenção dos infantes, razão pela qual, arbitro os alimentos 

provisórios, em 02 (dois) salários mínimos vigentes, que hoje importam em 

R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), justificando-se o arbitramento, 

em razão da ausência de documentos comprobatórios referentes aos 

ganhos do demandado e indicação de que este seja advogado. O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito, na conta 

bancária junto ao Banco do Brasil, agência 2373-6, variação 051, conta 

poupança nº 35799-5, em nome de Paula de Santana. Os alimentos 

incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias, quando 

houver. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 05 de junho 

de 2018 às 13:00 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Quanto ao 

pedido de guarda dos infantes, em razão dos pais estarem residindo na 

mesma casa, deixo por ora de disciplinar esta e sobre o direito de 

convivência dos genitores com os filhos. Outrossim, visando amenizar o 

desiquilíbrio econômico, momentaneamente verificado, determino ao 

requerido, o pagamento de alimentos provisórios à autora, no importe de 

01 (um) salário mínimo vigente que, hoje importa em R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais). Os vencimentos se darão todo o 

dia 10 de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito 

na conta bancária junto ao Banco do Brasil, agência 2373-6, variação 051, 

conta poupança nº 35799-5, em nome de Paula de Santana. Por 

derradeiro, frente aos fatos constantes nos autos, REMETO as partes à 

Oficina de Parentalidade, que ocorrerá no próximo dia 06 de abril de 2018, 

das 13:30 às 18:00 horas. Comunique-se à coordenação da atividade, 

para inclusão dos demandantes. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Intime-se a autora, por meio de sua ilustre advogada. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito 

[1] Endereço: Rua Nova Olímpia, 299, Santa Isabel, em Cuiabá/MT. ZONA: 

02

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003325-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOURA LEITE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1003325-30.2018.8.11.0041 AUTOR: FLAVIO MOURA LEITE 

VIEIRA RÉU: HELIZIANE LUZIA KUBISZESKI 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 de Alimentos c/c Pedido 

Liminar, proposta por Beatriz Vieira Kubiszeski, representada por seu 

genitor Flavio Moura Leite Vieira, em face de Heliziane Luzia Kubiszeski, 

todos devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 02 de maio de 2018 às 09:00 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. Outrossim, deixo por ora de fixar alimentos, 

tendo em vista o necessário contraditório, uma vez que do termo 

constante no Id. nº 11755584, consta um acordo feito entre os genitores, 

onde o autor se responsabiliza pela infante. Como medida de celeridade e 

economia processual, sirva cópia da presente, como mandado de citação 

e intimação da requerida. Intime-se o autor por meio de seu ilustre 

advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de março de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: 

Rua das Araras, 14, Quadra 22, Santa Amália, em Cuiabá/MT, CEP: 

78005-700. ZONA: 02

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007096-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1007096-16.2018.8.11.0041 AUTOR: ESTHEFANE JOYCE 

ALMEIDA PEREIRA SENA RÉU: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA Vistos 

etc. Acolho a emenda da inicial constante no Id. nº 12374089. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Os documentos constantes nos Id. nº 

12374150, demonstram o vínculo de parentesco existente entre o 

requerido e o infante, visto que, são pai e filho. Em decorrência da referida 

paternidade e da fragilidade da saúde da criança o demandado tem o 

dever de contribuir com a manutenção da infante, razão pela qual, arbitro 

os alimentos provisórios em 04 salários mínimos vigentes, que hoje 

importam em R$ 3.816,00 (três mil oitocentos e dezesseis reais), 

justificando-se o arbitramento neste valor ante a informação de que o 

demandado é advogado e empresário. O vencimento da prestação 

alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento 

deverá se dar, por meio de desconto em folha de pagamento do 

alimentante ou em pro labore, perante as Empresas Energisa e Posto 

Nove[1], e depósito na conta bancária em nome da autora, junto ao Banco 

do Brasil, agência 3498-3, conta corrente nº 19163-9. Os alimentos 

incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e rescisórias, quando 

houver. Designo audiência de conciliação, para o próximo dia 02 de maio 

de 2018 às 09:30 horas, a ser realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara 

Judicial. Cite-se a parte ré[2] e, intimem-se ambas as partes, a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, fazendo 

constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, o prazo 

de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. Quanto a 

guarda do filho em comum esta fica, provisoriamente, compartilhada, 

restando livre o tempo de convivência paterno-filial. Como medida de 

celeridade e economia processual, sirva cópia da presente como mandado 
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de intimação. Intime-se a autora, por meio de sua ilustre advogada. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de março de 

2018. Angela Reegina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juiz de 

Direito [1] Energisa – Rua Barão de Melgaço, 3678, Centro, em Cuiabá/MT e 

Posto Nove – Rua Barão de Melgaço, 1525, Centro, em Cuiabá/MT [2] 

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3085, Bosque da Saúde, 

Edifício Maison France, CEP: 78050-000, em Cuiabá/MT. ZONA 04

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007471-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA GONZALEZ DE SOUZA (AUTOR)

N. T. G. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788/O (ADVOGADO)

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI FREITAS DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1007471-17.2018.8.11.0041 AUTOR: MARCIA MARIA 

GONZALEZ DE SOUZA, NATALIA TEREZA GONZALEZ FREITAS DE 

SOUSA RÉU: VALDINEI FREITAS DE SOUSA Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando 

aos autos cópia da certidão de nascimento da infante, bem como, para 

apresentar planilha demonstrando os meses e valores dos referidos 

débitos, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de março 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022932-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

ZUILA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022932-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZUILA RIBEIRO RODRIGUES, 

DINAH RIBEIRO RODRIGUES REQUERIDO: MARIANO RIBEIRO RODRIGUES 

Visto. Intime-se a requerente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, esclarecendo a razão pela qual procurou o Ministério Público, 

conforme narrado no parecer com id. 11478552, bem como, diga se 

subsiste o interesse em prestar informações. Após, renove-se a vista ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 27.3.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035626-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO THADEU GUIMARAES (REQUERENTE)

EVERALDO JORGE GUIMARAES (REQUERENTE)

ILZA DE FATIMA GUIMARAES (REQUERENTE)

INES MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

JAMIL BENEDITO GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO GUIMARAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES OAB - MT0010226A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMA DE FATIMA GUIMARAES DA VEIGA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035626-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EVERALDO JORGE 

GUIMARAES, EVALDO THADEU GUIMARAES, ANTONIO GUIMARAES 

SOBRINHO, JAMIL BENEDITO GUIMARAES, INES MARIA GUIMARAES, ILZA 

DE FATIMA GUIMARAES INVENTARIADO: ILMA DE FATIMA GUIMARAES 

DA VEIGA Visto. Sobre a certidão negativa juntada com a carta precatória 

(id. 11980776), digam os requerentes. Após, renove-se a conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025341-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

MARIO LUIS CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AECIM TOCANTINS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1025341-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CELIA LOMBARDI CORREA 

TOCANTINS, MARIO LUIS CORREA TOCANTINS, MARIA ALICE CORREA 

TOCANTINS INVENTARIADO: AECIM TOCANTINS Visto. Sobre o parecer 

ministerial, digam os requerentes, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

renove-se a vista ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

27.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023219-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. D. S. (EXEQUENTE)

A. D. D. S. (EXEQUENTE)

ELIANE SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINIL DUDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023219-60.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: GABRIEL DAVID DUDA DA 

SILVA, ALYCE DUDA DA SILVA, ELIANE SILVA SOUZA EXECUTADO: 

DINIL DUDA DA SILVA Visto. O executado não foi localizado para citação 

e, por isso, a parte exequente pede a citação por edital. No entanto, mister 

ressaltar que, nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil, o rito 

desta execução segue o procedimento previsto no art. 827 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Por isso, não localizado o devedor, deve ser 

observado o disposto no art. 830 do Código de Processo Civil, que 

determina o arresto de bens. Importa dizer que o arresto pode recair sobre 

valores depositados em contas bancárias, veículos ou imóveis do 

devedor. Cumpre ao credor requerer o arresto de bens, para que, após, 

seja ordenada a citação, nos termos do § 2º do art. 830 do Código de 

Processo Civil. Portanto, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

27.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002809-10.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EROS SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LAURA FORTES BUMLAI OAB - MT21638/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA LAURA FORTES BUMLAI DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002809-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EROS SEBASTIAO DA SILVA 

REQUERIDO: TAMARA LAURA FORTES BUMLAI DA SILVA Vistos: 

Trata-se de ação de alvará para levantamento de valor depositado em 

conta bancária de pessoa falecida. Analisando os documentos juntados 

ao processo, infere-se das declarações constantes na certidão de óbito, 

que existem bens a inventariar (id. 11682048). O levantamento de valores 

depositados em conta bancária é permitido pela Lei n. 6.858/1980, desde 

que não hajam outros bens a inventariar: Art. 2º - O disposto nesta Lei se 

aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, 

recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a 

inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança 

e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do 

Tesouro Nacional. Com efeito, embora o pedido esteja fundado para venda 

do veículo, bem como, para autorização de recebimento da restituição do 

imposto de renda (Id. 12083474), em nome dos filhos, havendo outros 

bens, deve ser formulado pela via apropriada, neste caso, por meio de 

ação de inventário. Diante do exposto, determino que, no prazo de 15 

(quinze) dias, seja emendada a petição inicial, mediante demonstração da 

existência de interesse de agir para o pedido de alvará fora da ação de 

inventário, haja vista o disposto no art. 2º da Lei n. 6.858/1980, sob pena 

de indeferimento, e extinção do processo sem resolução do mérito. Em 

havendo petição sanando a irregularidade, ao Ministério Público e depois 

conclusos. Em não havendo, certifique e retorne-me para extinção, por 

indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15.03.18. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025876-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO ROSA DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT0003739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAMILA BARBOSA ROSA DE CASTRO (RÉU)

JOAO MARCELO BARBOSA ROSA DE CASTRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAMILA BARBOSA ROSA DE CASTRO OAB - MT23460/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1025876-38.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS AURELIO ROSA DE 

CASTRO RÉU: ANA CAMILA BARBOSA ROSA DE CASTRO, JOAO 

MARCELO BARBOSA ROSA DE CASTRO Visto. Defiro o requerimento 

formulado na petição com id. 12124556. Mantenho no mais a sentença, tal 

como foi lançada ao processo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.3.2018. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004781-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO EBERTZ QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1004781-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FABIANO EBERTZ QUEIROZ 

REQUERIDO: ANA LUCIA SILVA Visto. Considerando o disposto na 

certidão com id. 12374163, designo a audiência de conciliação para o dia 

29 de maio de 2018, às 15h30. Mantenho, no mais, a decisão proferida 

com id. 5778079. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.3.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001348-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BRITO FEGURI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFIK SAMIR FEGURI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001348-03.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: KATIA REGINA BRITO FEGURI 

EXECUTADO: RAFIK SAMIR FEGURI Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, 

inclusive já sumulado (Súmula 309 do STJ), a execução pelo rito do art. 

528 do Código de Processo Civil, somente é possível em relação aos três 

últimos meses em atraso, na data da propositura da ação, seguidos das 

que se vencerem no curso do processo. As demais deverão ser objeto de 

outra execução, pelo rito a que se refere o art. 523 do Código de 

Processo Civil. A absoluta maior parte do débito informado na inicial não 

pode ser executada com suporte no art. 528, em razão da limitação 

estabelecida no parágrafo 7º, do citado artigo. Além disso, verifico que o 

documento constante do Id. 11459816, não consta o comprovante da 

homologação desse acordo, o que deve ser regularizado. Sendo assim, 

intime-se a parte autora, para emendar a inicial, juntando aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, planilha de cálculo detalhada e atualizada, 

apenas dos três meses imediatamente anteriores à data da propositura da 

ação, as que se vencerem no curso do processo, são automaticamente 

incluídas (CPC, art. 528, § 7º). As prestações anteriores devem ser objeto 

de outro processo de execução, por incompatibilidade de ritos (CPC, art. 

780). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15.03.18. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031878-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. G. (REQUERENTE)

B. S. T. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031878-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BOLIVAR SIMON TONDO 

OLIVEIRA, SONAIRA BENDO GORGES Vistos. Bolivar Simon Tondo 

Oliveira e Sonaira Bendô Gorges aforaram Ação de Divórcio Direto 

Consensual pela qual pretendem a dissolução do vínculo conjugal e a 

homologação do acordo - ID 10282655. Determinada a emenda da inicial 

(id. 10733461), foi atendida pelos requerentes. É o relatório. D E C I D O. 

Trata-se de pedido de divórcio consensual, direito cujo exercício a nova 

redação do art. 226, § 6º, da Constituição Federal dispensou de qualquer 

requisito, de modo que pode ser exercido pela simples manifestação de 

vontade dos cônjuges. A certidão de casamento encontra-se acostada 

aos autos. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido de divórcio, para 

desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os requerentes, e 

homologo o acordo constante nos autos, que passa a fazer parte 

integrante e indissociável desta sentença. A requerente continuará com o 

mesmo nome, face à ausência de alteração na certidão de casamento. 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 e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Expeça-se de imediato o mandado de averbação. Defiro 

aos postulantes a gratuidade da justiça. P. I. C. Cuiabá/MT, 15.03.18. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1024295-85.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

CELSO COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

JOLENIR VITORIO MONTEIRO (REQUERENTE)

PATRICIA NUNES MONTEIRO CARVALHO (REQUERENTE)

JANICE DA COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

SUZANA BENEDITA MONTEIRO (REQUERENTE)

JOSE FELICIANO MONTEIRO (REQUERENTE)

MARIA JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1024295-85.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PATRICIA NUNES MONTEIRO 

CARVALHO, JANICE DA COSTA MONTEIRO, JOSE FELICIANO MONTEIRO, 

ROSANGELA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA, SUZANA BENEDITA 

MONTEIRO, CELSO COSTA MONTEIRO, MARIA JOSE MONTEIRO, JOLENIR 

VITORIO MONTEIRO Vistos. Patricia Nunes Monteiro Carvalho, José 

Feliciano Monteiro, Jolenir Vitória Monteiro, Janice da Costa Monteiro, 

Rosangela Aparecida Monteiro da Silva, Suzana Benedita Monteiro, Celso 

Costa Monteiro e Maria José Monteiro Freitas, devidamente qualificados, 

formularam o presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de 

levantamento e saque dos valores depositados na conta vinculada de 

FGTS/PIS/PASEP, mantida junto à Caixa Econômica Federal, da titularidade 

de Cercina da Costa Nunes Monteiro, falecida em 09 de março de 2006 (Id. 

9327094), sob os fundamentos lançados na inicial. Determinada a 

expedição de ofício aos Bancos, foi devidamente atendida através dos 

documentos constante de Id. 10460341 e Id. 10660194, pelo Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal. È o breve relatório. D E C I D O. A inicial 

veio instruída com fotocópias de documentos pessoais e procuração dos 

requerentes, bem como, certidão de óbito do de cujus. Analisando 

detidamente os autos, extrai-se que a falecida Cercina da Costa Nunes 

Monteiro deixou saldos decorrentes de FGTS que não foram recebidos em 

vida, de sorte que agora, a legitimidade para o recebimento são dos 

herdeiros, ora requerentes. Entretanto, verifica-se que 07 (sete) 

herdeiros, não têm interesse no recebimento de suas cotas partes, e de 

comum acordo autorizam a requerente Patricia Nunes Monteiro Carvalho a 

proceder ao levantamento do alvará requerido. Portanto, dessa forma, 

estando satisfeitas as exigências legais, julgo procedente o pedido. Em 

conseqüência, defiro a expedição do alvará, para levantamento e saque 

da totalidade do valor indicado (id. 10660194), em nome de Patricia Nunes 

Monteiro Carvalho, apenas perante as instituição da Caixa Econômica 

Federal - visto que quanto ao Banco do Brasil o saldo está negativo - sem 

necessidade de prestar contas, pois em favor dela os demais herdeiros 

desistiram de seus legítimos quinhões. Dispensada a manifestação do 

Ministério Público, por não haver interesse de incapaz. Expeça-se o 

alvará, com urgência, conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser 

juntada fotocópia desta sentença, ou ser ela transcrita integralmente no 

alvará. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

pertinentes. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 15.03.18. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 946691 Nr: 58446-02.2014.811.0041

 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: LGKW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRAELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 6.894

 Processo nº. 58446-02.2014 – Código 946691

 Vistos.

 Intime-se o embargado, para, querendo, manifestar sobre os embargos de 

declaração apresentados às fls. 420/431, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 22 de março de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 847810 Nr: 51267-51.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGDSC, MDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SODRE DE MORAES 

- OAB:17.612

 Processo nº. 51267-51.2013 – Código 847810

 Vistos.

 Considerando a informação de fls. 79/80, determino a intimação da 

requerente para que emende a inicial, a fim de incluir no polo passivo da 

ação os filhos do falecido, informando seus respectivos endereços, a fim 

de que integrem a lide, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de março de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 743207 Nr: 40160-78.2011.811.0041

 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: SSDS, EVDS, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS 

- OAB:3830/MT

 Processo nº. 40160-78.2011 – Código 743207

 Vistos.

 Verifica-se que à fl. 99-vº, os autores pugnaram pela suspensão do feito, 

a fim de procurar o atual endereço do requerido, o que foi deferido.

 No entanto, à fl. 109 esclareceram que até o momento não obtiveram êxito 

em conseguir o novo endereço, requerendo que seja feita a pesquisa no 

Bacen-Jud.

 Assim, defiro o requerimento retro. Proceda-se com a consulta de 

endereço.

 Em caso de resposta positiva, cite-se o requerido para, querendo, 

apresentar resposta à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Ainda, intime-o da decisão de fl. 31, em que foram arbitrados 

alimentos provisórios.

 Sendo negativa a pesquisa, digam aos requerentes, no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 21 de março de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1010918 Nr: 27963-52.2015.811.0041

 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: MARIA JULIANA DE OLIVEIRA, LUCINDA TEODORA 

OJEDA DE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ JULIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Martins Vilela - 

OAB:18238, FABRÍCIO ADEMAR GOULART - OAB:13269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Em face do exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, nos 

termos do art. 659, § 1º, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA os termos deste Arrolamento Sumário do Espólio de José 

Juliano de Oliveira, para adjudicar à requerente a totalidade da herança, 

arrolada na petição inicial, ressalvados erros, omissões ou direitos de 

terceiros.Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Suspendo a expedição do 

formal de partilha até juntada do comprovante de recolhimento ou isenção 

do ITCD, das custas e da taxa de distribuição.Aguarde-se, em Secretaria, 

a juntada dos referidos documentos, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.Com os comprovantes nos autos, dê-se ciência à Fazenda Pública 

Estadual, nos termos do art. 659, §2º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo sem manifestação da 

inventariante, certifique-se e arquive-se mediante baixa e observância das 

f o r m a l i d a d e s  l e g a i s . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

certifique-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de março de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 909765 Nr: 36675-65.2014.811.0041

 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: KFDF, ABFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVA 

UBIRATÃ - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3.830, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Procedo a intimação do advogado da parte requerida para tomar ciência 

da sentença abaixo transcrita:Processo nº. 36675-65.2014 – Código 

909765Vistos.(...) julgo parcialmente procedente o pedido, e condeno o 

requerido ao pagamento de alimentos mensais de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo mensalmente, que deverá incidir sobre férias e 

décimo terceiro, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, por meio de 

depósito na conta bancária indicada à fl. 15, e fixo os horários de 

convivência paterna, nos termos fixados no corpo desta sentença.Em 

conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Dê ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.Justiça 

gratuita.P. I. C.Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.SergJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 882459 Nr: 18256-94.2014.811.0041

 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: TROC, TRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 30.

Expeça-se.

 Após, ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 879075 Nr: 16205-13.2014.811.0041

 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: JFD, EZDFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDF, FFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ FRANÇA DIAS - 

OAB:16.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS 

- OAB:16408

 Vistos.

Acolho o parecer Ministerial de fl. 72.

Decreto a revelia do requerido Francisco Figueiredo Dias.

Nomeio como curadora especial à requerida, a doutora Liseane Peres de 

Oliveira Toledo, defensora pública que atua perante esta Vara, que deverá 

ser intimada pessoalmente do encargo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 937465 Nr: 53360-50.2014.811.0041

 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: SLGCDS, IGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON HAAS DE 

OLIVEIRA - OAB:17.684, ROBERTO TADEU DO NASCIMENTO - 

OAB:4496/MT

 Processo nº. 53360-50.2014 - Código 937465.

 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 que pese a alegação de inépcia da inicial pelo requerido em sede de 

contestação, não verifico nenhuma mácula que possa caracterizar a 

alegada inépcia, já que da narrativa dos fatos concluem-se logicamente os 

pedidos. Assim, afasto a preliminar.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de 

maio de 2018, às 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118758 Nr: 7528-77.2003.811.0041

 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: DDS, MERT, NART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT, GLEICE VILALVA DE MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 

21.136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLEICE VILALVA DE 

MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 7528-77.2003.811.0041, 

Protocolo 118758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL
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Processo Número: 1006008-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DO ESPIRITO SANTO LEQUE (REQUERENTE)

PEDRO PAULO RODRIGUES LEQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3.067 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1006008-40.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Consensual Vistos, etc... Observa-se que os Requerentes, em 

sua inicial, atribuíram à causa o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 

reais), Id n. 12145432, pág.4. 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 dos Requerentes, através de sua d. patrona, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, procederem à emenda a inicial, atribuindo valor ao bem a 

ser partilhado 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. Devem, ainda, 

procederem a emenda a inicial, no sentido de indicarem o índice de 

reajuste/correção do valor dos alimentos a serem pago em favor dos 

filhos. Após, considerando existir interesse de menor/incapaz, conforme 

determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público e voltem-me 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005417-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS NEGRISOLI COUTO MATOS (REQUERENTE)

FABIANNE CARLA CARDOSO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1005417-78.2018.8.11.0041 Ação: 

Separação Consensual. Vistos, etc... Observa-se que os Requerentes, 

em sua inicial, atribuíram à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), Id n. 12033423, pág. 11. 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 dos Requerentes, através de seus d. patronos, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, procederem 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430688 Nr: 11280-13.2010.811.0041

 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: FPDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:27978 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT, NAURA NÉDIA LEITE DE OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAURA NÉDIA LEITE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 11280-13.2010.811.0041, 

Protocolo 430688, 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): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 377584 Nr: 13396-26.2009.811.0041

 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: RODOLFO PADILHA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PADILHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

- OAB:15.356/MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - OAB:3.933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ e 

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimação do procurador da inventariante para juntar aos autos, 

guia de expedição de formal, copias necessárias para anexar ao formal 

de partilha e guia de autenticação, no prazo de 10 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003241-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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. 1003241-29.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... SIDINÉIA MATOS, qualificada nos autos, 

ajuizou o presente pedido de Alvará Judicial, objetivando o recebimento de 

valores relativos ao PIS e FGTS de seu filho Weverton Matos dos Santos, 

falecido em 26 de dezembro de 2017. Instruíram o pedido com os 

documentos necessários a propositura do pedido. O Ministério Público 

opinou pela procedência do pedido, pontuando que, em tese, o valor a ser 

levantado destinado aos menores deveria ser depositado junto a Conta 

Única do Poder Judiciário deste Estado até ambos atingirem a maioridade 

ou até ulterior deliberação. Porém, como se trata de valor de pouca monta, 

entendeu ser desnecessária tal providência, Id n. 12289151. É a síntese. 

Decido. O pedido é juridicamente possível, sendo que é de bom alvitre 

salientar que o levantamento pretendido constitui atividade de jurisdição 

voluntária, motivo pelo qual é competente a Justiça Estadual, ainda que a 

Caixa Econômica Federal seja a destinatária da ordem. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ - QUANTIA DEPOSITADA EM 

CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FALECIMENTO DO TITULAR - 

LEVANTAMENTO - VALORES RELATIVOS AO FGTS, PIS OU PASEP - 

NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRETENSÃO RESISTITDA DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - AUSÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DECISÃO REFORMADA. Não 

havendo nos autos qualquer demonstração de que nas contas de 

titularidade do falecido cujos valores depositados se pretende levantar 
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consta quantia relativa ao FGTS, PIS ou PASEP, bem como ausente 

pretensão resistida da Caixa Econômica Federal que, no caso de 

procedência do pedido, seria mera destinatária da ordem judicial, a 

competência para julgamento do feito é da Justiça Estadual, conforme 

entendimento do e. STJ. (TJ-MG - AI: 10514120017231001 MG, Relator: 

Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 07/07/2015, Câmaras Cíveis / 2ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) Ademais, registra-se, 

que o alvará tem o sentido de autorização e não de mandado, por ser uma 

faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem 

obrigá-lo à utilização do instrumento. Dito isso, observa-se que a 

Requerente possui legitimidade para postular o levantamento dos valores 

deixados em conta de FGTS em nome de seu finado filho. Pelo exposto e o 

que mais dos autos consta, DEFIRO o pedido de expedição de Alvará para 

fins de levantamento/saque pela Requerente da importância referente ao 

FGTS, PIS/PASEP que se encontra em conta de titularidade do falecido, 

junto a Caixa Econômica Federal, com os acréscimos que houver. Sem 

custas, nos termos da Lei. Expeça-se imediatamente o necessário, por 

não verificar controvérsia, não verificando, assim, nenhum prejuízo ao 

imediato cumprimento da sentença. Transitada em julgado, certifique-se, e 

arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002654-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT0012760A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1002654-07.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Simone da Silva Moraes ajuizou a presente 

ação de Alvará Judicial, objetivando a transferência para o seu nome do 

veículo Ford/Ecosport, Placa NPH 5939, de propriedade de seu pai, 

falecido em 21/02/2014. Esclarece que referido veículo é O único bem 

automotivo deixado pelo de cujus, o qual está se deteriorando por não 

uso, haja vista a necessidade de regularização da documentação pela 

Requerente. Informa que a obtenção do alvará judicial é para proceder a 

transferência do veículo para o seu nome, e, posteriormente, realizar a 

venda do mesmo. O pedido foi instruído com documentos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Oportuno consignar que alvará tem o sentido de 

autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao 

interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do 

instrumento. Dito isso, observa-se ainda que a Requerente, in casu, 

possui legitimidade para pleitear a expedição de alvará, e que os 

documentos constantes dos autos comprovam as alegações feitas na 

inicial, permitindo concluir pela viabilidade de tal pretensão. Pelo exposto, e 

considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o 

pedido inicial para autorizar a Requerente a proceder a transferência do 

veículo indicado, Id n. 11656141, pág.2, de propriedade de seu falecido 

pai, para seu nome. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao 

cumprimento desta decisão. Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034636-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANE SOUZA MAGGI (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 nº. 1034636-73.2017.8.11.0041 Ação: 

Regulamentação de Visitas e Regime de Férias com pedido liminar Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Regulamentação de Visitas e Regime de Férias 

com pedido liminar proposta por Eduardo Borges de Souza em face de 

Ticiane Souza Maggi, ambos qualificados nos autos, sob os argumentos 

apostos na inicial acostada sob o Id n. 10693957. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. Foi concedido 

parcialmente o pedido liminar e determinada outras providências, Id n. 

10860518. Realizada audiência de conciliação, Id n. 11510645, as partes 

convencionaram que juntariam petição nos autos contendo termo de 

acordo. Foi pelas partes acostada petição, Id n. 11941669, informando que 

compuseram amigavelmente, Id n. 11941680, e aditaram os termos do item 

“IV” do acordo protocolado, para acrescentar que o local de entrega da 

criança, pode se dar na cidade de Sinop/MT, Alta Floresta/MT ou, ainda, na 

cidade de São Paulo/SP, aos pais do Requerente. É o relatório. Decido. 

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes; 

observando que estão protegidos os interesses do menor, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes, Id n. 11941669 e Id 

n. 11941680, no que diz respeito ao direito de visitas e ao regime de 

férias, extinguindo, o processo nos termos do art. 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. Custas já pagas. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações e baixas 

necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028302-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. P. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE OAB - MT15384/O (ADVOGADO)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

E. G. (TESTEMUNHA)

I. R. B. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO: Nos termos da legislação vigente e Provimento 

56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerida, na pessoa do seu advogado, por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico - DJE, para comparecer a audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento redesignada para o dia 25/04/2018, às 14:00hs, a 

ser realizada na sede deste juízo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1033648-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN SOARES FALCAO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA LOBO MARTINELLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO: NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 

14/09/2018, ÀS 14:00hs A SER REALIZADA NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030756-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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A. M. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO.NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA (ID 12398339) NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 810717 Nr: 17214-44.2013.811.0041

 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: VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AFONSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:1417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Campos Gamas - 

OAB:OAB 17963/MT, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 810717

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com as retificações na capa dos autos, por se tratar de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, estabelecendo no polo ativo: Saulo Amorim 

de Arruda; no polo passivo: Valdir Ribeiro.

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 

523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, 

do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, 

§1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a intimação do 

devedor.

A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, por meio 

de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor for 

representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV).

 Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º).

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831).

O devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º).

Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito 

suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da prestação 

(CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição 

de caução (CPC 521 I).

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1243524 Nr: 19187-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFCV, GTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURYEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1243523 Nr: 19186-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFCV, GTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURYEL DE CAMPOS 

RODRIGUES - OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1113447 Nr: 16090-21.2016.811.0041

 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: MJB, DBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1113447

Diante do laudo de fls. 46/49, dou por encerrada a instrução processual.

Intimem-se as partes, para apresentar alegações finais no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos par Sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1056983 Nr: 49552-03.2015.811.0041

 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: PPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1056983

A sentença proferida às fls. 26/26 – verso transitou em julgado sem 
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interposição de recurso. (fls. 42)

Desse modo, proceda-se o desapensamento dos autos, remetendo-os ao 

arquivo, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 962834 Nr: 6032-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes, para apresentar alegações finais no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos par Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1059055 Nr: 50538-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes, para apresentar alegações finais no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos par Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 209950 Nr: 20559-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPSF, CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - UNIJURIS - OAB:3847, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:OAB/MT 6.656

 Vistos, etc.

Autos n.º 209950

Diante da certidão de fls. 126, designo audiência de tentativa de 

conciliação, a ser realizada em 17/05/2.018, às 15:30 horas.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 123/125 – verso.

Intimem-se as partes, por meio de seus representantes legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1071410 Nr: 56001-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCA, JGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE GUIMARAES FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1071410

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar sobre a proposta de 

acordo de fls. 82/89 no prazo de 05 (cinco).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1087426 Nr: 4933-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 OAB/MT, ROSIMERE DE LIMA FONSECA - 

OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Código 1087426

Indefiro o pedido referente a remessa dos autos à Vara da Infância e 

Juventude, uma vez que a medida protetiva de afastamento com pedido 

liminar ajuizada pelo Ministério Público se deu em face do Senhor Raoni 

Hipólito Gonçalo da Silva, tio do menor Miguel Valentim Rodrigues Silva.

Intime-se o Senhor André Gonçalo Sebastião da Silva, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente instrumento procuratório outorgando poderes 

à Doutora Rosimere de Lima Fonseca, OAB/MT 22854/B, pois a 

procuração de fls. 217 se trata de cópia.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1270951 Nr: 27981-05.2017.811.0041

 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: JSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGPA, AGPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER MILTON DA SILVA SOARES 

- OAB:13802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 

06/04/2018 ÀS 14:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1162899 Nr: 37146-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EBBDS, GABDS, DCB, RFBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA EQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112379 Nr: 15673-68.2016.811.0041

 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: NMFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BA, DA, VLDOA, KA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAISA F FIGUEIREDO LENZI - 

OAB:OAB/MT 12.859

 Compareceram as partes e seus advogados trazendo termo de acordo 

escrito referente ao reconhecimento da união estável, divisão de bens e 

pensão junto ao INSS.Fica consignado que a Sra. Vera Lucia fornecerá os 

dados necessários para a transferência do beneficio previdenciário junto 

ao INSS no prazo de 05 (cinco) dias.DELIBERAÇÕESPelo MM. Juiz foi 

deliberado: Vistos, etc... Fica deferido a inclusão no polo passivo da 

presente ação a Sra. Vera Lúcia de Oliveira Assad, devendo a Sra. 

Gestora providenciar as devidas retificações junto ao distribuidor e na 

capa dos autos. Diante do reconhecimento do pedido pela parte requerida, 

reconheço e dissolvo a união estável havida entre as partes no período de 

agosto 1999 até 10 de fevereiro de 2016, e, acolho a pretensão do autor, 

por Sentença (Art. 487, I, do CPC), extinguindo a presente com resolução 

do mérito, e, por oportuno, HOMOLOGO o acordo realizado entre as 

partes, por Sentença (Art. 487, III, b do CPC), para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Determino o translado de cópia do termo de 

acordo juntado nesta audiência realizada entre as partes, bem como cópia 

das procurações e do presente termo de Audiência nos autos de código 

1105186 (Inventário). Sem custas. Publicado em audiência. As partes 

desistem do prazo recursal. Arquive-se se procedendo às devidas baixas 

e anotações.Oficie-se ao INSS para que proceda com a inclusão junto ao 

sistema para a obtenção do benefício em nome do falecido, a Sra. Nudy 

Milla Ferreira Santos, excluindo como beneficiária a Sra. Vera Lúcia 

Oliveira Assad.Saem as partes e seus advogados e advogada 

devidamente intimados.Nada mais havendo a consignar, por mim, Bruno 

Bertolini, Estagiário do Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Luis Fernando Voto KircheJuiz(a) de 

DireitoAutora: NUDY MILLA FERREIRA SANTOS OAB/MT 18082Advogado: 

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB/MT 7344 FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ OAB/MT 6187Requerida: BELISA ASSADAdvogada: THAISA 

FERNANDA FIGUEIREDO LENZI OAB/MT 12859/O

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011952-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. S. M. (RÉU)

R. R. S. M. (RÉU)

R. B. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344/A (ADVOGADO)

RONIANE MORAIS SILVA OAB - 026.885.361-41 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

requerida acerca do inteiro teor da decisão de ID 12422639, bem como 

para cumprir os itens 3 e 4 dela, no prazo ali assinalado. Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1265354 Nr: 26148-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDS, CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 26, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1071540 Nr: 56064-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA MIRANDA 

ROCHA - OAB:8600

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 64, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1142978 Nr: 28690-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBC, LFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - OAB:17915/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 73, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998791 Nr: 22941-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLM, ALM, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

THALYSON SILVA BUENO - OAB:20.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE FIGUEIRA DESTO / 

Defensoria Pública MT - OAB:DEF. PUBLICA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THALYSON SILVA 

BUENO, para devolução dos autos nº 22941-13.2015.811.0041, Protocolo 

998791, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 749201 Nr: 45859-50.2011.811.0041

 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: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, CARINE TOSTA FREITAS - OAB:19018/A, 

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:17.563/MT, 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, MICAEL 

GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 Vistos etc.

Trata-se de “Ação de Divórcio Direto Litigioso c/c Pedido de Medida 

Provisória de Bloqueio de Bens”, proposta por LEILA CANTARELLA DA 

SILVA, em face de RONALD VUOLO EUBANK.

O processo já foi sentenciado, no entanto, ainda pendente o julgamento 

dos recursos, inclusive no Superior Tribunal de Justiça.

Às fls. 1695/1702, as partes entabularam acordo quanto à partilha dos 

bens objeto da demanda, bem como quanto ao cancelamento das 

restrições de disponibilidade de parte desses bens.

Vieram-me os autos para decisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

As partes são capazes, estão devidamente representadas por seus 

respectivos advogados e são lícitas às cláusulas do acordo, pelo que, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

vontades, nos exatos termos constantes da petição de fls. 1695/1702.

Transitada em julgado de imediato em face da expressa desistência das 

partes quanto ao prazo recursal, expeçam-se de imediato, os ofícios 

requeridos às fls. 1701/1702.

Após a expedição dos ofícios, suspendo o processo pelo prazo de 180 

dias, a fim de que as partes concluam o acordo entabulado.

Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as partes para informar se o 

acordo foi integralmente cumprido e se pretendem a baixa do gravame 

também em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 107.259 do 6º Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013529-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pelo arquivamento do 

presente feito (ID. 9206665 ). Considerando tratar-se de processo 

sentenciado, determino seja certificado o trânsito em julgado e, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500067-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEEMIAS CAMPOS DA CUNHA (IMPETRANTE)

JULIANO RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

ADRIANA CARLA DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

KELLEN CRISTINA PEREIRA BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE CADEIAS, (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Destarte, não 

vislumbrando direito líquido e certo a amparar o impetrante, logo, a 

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA se impõe. Sendo assim, em face das 

razoes já expostas e com essas considerações, DENEGO A SEGURANÇA 

INVOCADA e, via de consequência, julgo extinto o processo, mediante 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 

12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame 

necessário, inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005332-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIOLA & MIOLA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Portanto, a Autoridade 

Impetrada agiu dentro dos ditames legais, via de consequência, inexiste 

ofensa a direito líquido e certo da Impetrante. Diante desses fundamentos, 

DENEGO A SEGURANÇA e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhe-se cópia desta 

sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da 

Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, 

pois incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1008533-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORGANIZACOES MC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS E EMBALAGENS 

LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TISSIANE RUBIA DA SILVA DE NOVAIS OAB - SC22359 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Agente de Tributos Estadual (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação 

das mercadorias apreendida ilegalmente e descritas no Auto de 

Apreensão e Depósito que levou o nº 1124911-3 - documento acostado à 

inicial. Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade 

Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato 

Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. Sem custas e honorários. P..I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1029195-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA MARIA GOMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL APARECIDA PEREIRA OAB - MT12876/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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 460103 Nr: 29464-17.2010.811.0041

 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: ARNILDO VILIBALBO TREPTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 460103 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 204, determinando a expedição de missiva 

para oitiva das testemunhas arroladas na referida peça processual.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1063055 Nr: 52378-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: HENRIQUE MARQUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19.736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1063055 – Mandado de Segurança

Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 791496 Nr: 45576-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BASQUERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DETRAN - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDEBERGUE JOAQUIM - 

OAB:13812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13.920-MT

 Autos nº 791496 – Mandado de Segurança

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 85/86, aduzindo, em síntese, haver erro material no citado 

comando judicial (fls. 87/88).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 354755 Nr: 25186-41.2008.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVOND'S CONFECÇÕES LTDA - ME, 

DOMINGOS FALCIONI, ELVIRA FERNANDES FALCIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:, DORGIVAL VERAS DE CARVALHO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9473, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, JOSÉ ANTONIO 
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ARMOA - OAB:10372-B/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 14.278, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, 

UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Autos nº 354755 – Monitória

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 94/95, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 98/104).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853227 Nr: 55941-72.2013.811.0041

 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: CLARICE MARQUES DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.517/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, RODRIGO SANTOS DE CARVALHO-PROCURADOR 

DO ESTADO - OAB:18026-A

 Autos n.º 853227 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Sobre as peças processuais de fls. 252/266, manifeste-se a parte 

requerida, no prazo de 05 dias.

Ao depois, colha-se manifestação ministerial e, conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 825931 Nr: 31894-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA ALBUQUERQUE SILVA 

- OAB:PROC. DO ESTDAO, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR 

DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 825931 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre a certidão de fl. 678, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 

dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 231089 Nr: 564-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MAGALHÃES ROSA - 

OAB:PROC. GERAL, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 231089 – Interpelação

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 74/75.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 285855 Nr: 7934-59.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉLIO GODUBERTO DE ANDRADE, CLEUSA MARIA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, ROSÂNGELA DA SILVA OLIVEIRA ABREU, EURINDO 

PEREIRA DA SILVA, MARIA ANGELINA MARQUES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDES DE NORONHA 

ALEIXO - OAB:13766, CAMILA RAMOS COELHO - OAB:16.745 

OAB/MT, HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - OAB:8580/MT, VICTOR 

OLAVO DA SILVA - OAB:17.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Autos n.º 231089 – Interpelação

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 74/75.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 701614 Nr: 36235-11.2010.811.0041

 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: DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Autos n.º 701614 – Ordinária

Vistos etc.

Intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394475 Nr: 30175-56.2009.811.0041

 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: LOJAS AVENIDA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA CESAR SCHERNER - 

OAB:18093, JULLIANA LETÍCIA DO CARMO - OAB:12261, LUCIANA 

RAMOS FERNANDES - OAB:12378/MT, VALÉRIA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Autos n.º 394475 – Ordinária

Vistos etc.

Intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 797369 Nr: 3743-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

OAB:PROC.

 Autos n.º 797369 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, devendo 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 849873 Nr: 53003-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE OLIVEIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos n.º 849873 – Execução

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, devendo 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402424 Nr: 35036-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉDIO WERZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 402424 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Informa a parte autora que o requerido, embora intimado, a fim de cumprir 

a obrigação de fazer imposta na espécie, deixou de a medicação 

determinada.

Assim, requer o postulante seja realizado o bloqueio online, através do 

BacenJud, junto à conta única do demandado com a transferência dos 

valores constritos diretamente para a conta do prestador de serviço.

Entretanto, com o fito de evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões 

de bloqueio nas contas do Estado e Município, bem como, garantir o 

respeito à economicidade em tais contendas judiciais, determino, ad 

cautelam, a intimação da parte ré para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, manifestar-se sobre os valores orçados pela parte autora, sob 

pena de deferimento do bloqueio online.

Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 897064 Nr: 27610-46.2014.811.0041

 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: MAURILIO JERONIMO PEREIRA, MARIA APARECIDA DE 

SOUZA CRISTALDO, MARIA DOS REMÉDIOS VIEIRA DE SOUZA, MARIA 

CLEONICE DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO SAMINEZ SILVA, MARIA 

ELIENE CAMPOS, MARIA JOSÉ DE ALENCAR ARRUDA, MARIVALDO DOS 

REIS LIMA, MANOEL VERONICO LEITE DE ALMEIDA, MILTON ANTONIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPRESA 

MATO-GROSSENSE DE PESQUISA ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL 

S/A - EMPAER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - 

OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson antonio de oliveira - 

OAB:7543, GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - OAB:PROCURADOR 

EST, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT, LUCIANE ROSA DE 

SOUZA - OAB:15.779, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

SONIA REGINA M. HOFFMANN - OAB:16.723-B

 Autos nº 897064 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A requerida Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e 

Extensão Rural - EMPAER-MT opôs embargos de declaração em face da 

sentença prolatada às fls. 319/324V, aduzindo, em síntese, haver omissão 

no citado comando judicial (fls. 325/327).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.
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Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, tendo em vista a Apelação interposta às fls. 331/341, intime-se a 

parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935662 Nr: 52420-85.2014.811.0041

 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 JOSÉ NASCIMENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SOUZA DUTRA - 

OAB:11.233/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 Autos n.º 935662 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista o AR juntado à fl. 143v, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora, através de mandado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853311 Nr: 56022-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 853311 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1020125 Nr: 31995-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES DOS SANTOS 

JUNIOR PROC. MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:19.464-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:19116

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, 

mantendo o valor atribuído a causa (R$ 144.142,37), eis que 

correspondente ao proveito econômico perseguido.Condeno o impugnante 

ao pagamento das custas processuais deste incidente. Sem honorários 

advocatícios, por ser incabível sua aplicação na espécie. Preclusas as 

vias recursais, traslade-se cópia deste comando judicial para os autos 

principais apensos e, em seguida, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 911796 Nr: 38032-80.2014.811.0041

 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: DEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - 

OAB:19116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 911796 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de transação neste feito, revela-se por dispensável a 

realização de audiência de conciliação, razão pela qual passo ao 

saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC.

Citada a parte requerida apresentou contestação às fls. 453/471.

Impugnação às fls. 482/486

Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que 

partes são legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por 

saneado.

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização de perícia postulada pela parte autora (fl. 491) e, para 

tanto, nomeio como perita Judicial a Contadora ANA HELENA ESMERALDO 

CANAVARROS, com endereço na AV ISAAC POVOAS, 1331 SALA 101 

ED. MILÃO – POPULAR, Cuiabá-MT, Cuiabá (MT), 65) 9971-3770/(65) 

3023-3555, e-mail: anacanavarros@terra.com.br, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC ).

Em seguida, intime-se a parte autora para depositar o valor dos honorários 

(art. 95, do CPC ), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir.

 Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ).

Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC .

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º ).

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1061048 Nr: 51451-36.2015.811.0041

 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: ANTONIO MARCOS OLIVEIRA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 AAutos nº 1061048 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerida opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 131/137, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 138/140v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 889671 Nr: 23011-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR FONTANELI, MAUSIL ARAUJO CASTRO, 

SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS DE MATO 

GROSSO, SAMUEL FERNANDES DE SOUZA, VANINHO BATISTA 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916- PROC.FED.

 Autos n.º 889671 – Procedimento ordinárioVistos etc.Considerando que 

para análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia 

médica nos requerentes, e, para tanto, nomeio a empresa Hismet - Higiene 

- Segurança e Medicina do Trabalho, com sede na Av. General Mello nº 

227 - CEP: 78015-300 - Dom Aquino (centro) - Cuiabá – MT Fone/Fax: (65) 

3321-7051. FILIAL Rua J, Quadra APO, lotes 25, 26, 27. - CEP: 78.098-410 

– Distrito Industrial - Cuiabá, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.Intime-se a expert para apresentar 

proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, I, II e III, do CPC ).Consigno que, neste momento, o laudo pericial 

deverá ser realizado sem ônus, uma vez que os autores são beneficiários 

da Justiça Gratuita (fl. 79), verba que deverá ser paga pelo Estado de 

Mato Grosso e exigida pelos meios legais, mediante certidão a ser 

expedida na forma estabelecida na CNGC/MT.Após, intimem-se as partes 

para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 

15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ).Posteriormente, intime-se a 

perita a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, 

mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC . Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, §1º ).Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

26 de março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1259266 Nr: 24145-24.2017.811.0041

 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: ACDHAM ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721, NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1259266 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos observo que os documentos 

acostados pelo impetrante são datados de 08 e 09 de fevereiro do 

corrente ano (fls. 85/91), no entanto, a parte impetrada somente foi 

notificada do presente mandamus em 16/02/2018, consoante se infere da 

certidão de fl. 82.

Assim, INDEFIRO o pedido de fl. 83.

No mais, certifique-se acerca do decurso de prazo para a autoridade 

coatora prestar informações.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 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).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1215621 Nr: 10122-73.2017.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VITORIA KAROLINE PONTES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ante ao exposto, com fulcro no que dispõe o artigo 951 do CPC, 

SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 1ª 

Vara Especializada da Infância e Juventude desta comarca.Expeça-se 

ofício ao Tribunal de Justiça, que deverá ser instruído com os documentos 

necessários a prova do conflito, na forma preconizada pelo artigo 953 do 

CPC.Intimem-se.Expeça-se o necessárioCumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de 

março de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 971274 Nr: 9835-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR SILVA SETÚBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 )Ante ao exposto, AFASTO a arguição de prescrição e, por conseguinte, 

REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença.No mais, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de março 

de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 364314 Nr: 619-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GAETA PINTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - PROC. MUNICIPAL - OAB:5937 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

619-09.2009.811.0041, Protocolo 364314, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704963 Nr: 39626-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

39626-71.2010.811.0041, Protocolo 704963, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707534 Nr: 41236-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR FERNANDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

41236-74.2010.811.0041, Protocolo 707534, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1001157 Nr: 23926-79.2015.811.0041

 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: CELIA HERMINIA TELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário.

 Defiro a realização de perícia postulada pela parte autora (fl. 104/104v) e, 

para tanto, nomeio a empresa Hismet - Higiene - Segurança e Medicina do 

Trabalho, com sede na Av. General Mello nº 227 - CEP: 78015-300 - Dom 

Aquino (centro) - Cuiabá – MT Fone/Fax: (65) 3321-7051. FILIAL Rua J, 

Quadra APO, lotes 25, 26, 27. - CEP: 78.098-410 – Distrito Industrial - 

Cuiabá, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.

Intime-se a expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC ).

Consigno que, neste momento, o laudo pericial deverá ser realizado sem 

ônus, uma vez que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 60), 

verba que deverá ser paga pelo Estado de Mato Grosso e exigida pelos 

meios legais, mediante certidão a ser expedida na forma estabelecida na 

CNGC/MT.

Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II ).

Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC .

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, §1º ).

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936821 Nr: 53015-84.2014.811.0041

 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: WEVERTON ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA L. 

NOGUEIRA - OAB:9475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sobre a certidão de fl. 396, manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 

dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007587-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOAO DA SILVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (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: 

1007587-23.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[LICENCIAMENTO DE VEÍCULO, LIMINAR]. IMPETRANTE: FABIO JOAO DA 

SILVEIRA IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por FÁBIO JOÃO 

DA SILVEIRA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão 

de liminar para que seja determinada à autoridade indigitada coatora que 

proceda ao imediato licenciamento anual, relativo ao veículo HONDA CIVIC 

LXS, Placa NRS1053, RENAVAM 00464183383, Ano/Modelo 2012/2012, 

de sua propriedade, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em síntese, ser 

proprietário legítimo do veículo acima discriminado e fora surpreendido pela 

negativa de proceder com o licenciamento anual, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundos de notificações de multa de trânsito. A autoridade coatora está 

condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio pagamento 

de multa. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Com a inicial, vieram acostados os 

documentos. É o relatório. Decido. 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). Verifica-se que o Impetrante busca, “in limine litis”, o 

imediato licenciamento do veículo HONDA CIVIC LXS, Placa NRS1053, 

RENAVAM 00464183383, Ano/Modelo 2012/2012 de sua propriedade, sem 
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a exigência de vinculação e pagamento das multas lançadas no sistema 

do órgão de fiscalização. É cediço que se revela ilegal a vinculação do 

licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de veículo, 

ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe 

de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em Juízo, o 

que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, com a 

franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes. Nessa 

esteira, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN 

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDÊNCIA – CONDICIONAMENTO DO 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – APLICAÇÃO 

DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. É o DETRAN/MT o órgão responsável pelo licenciamento 

dos veículos registrados no Estado de Mato Grosso. É ele, portanto, que 

detém a legitimidade de rever e anular seus atos administrativos, quando 

maculados de irregularidades ou ilegalidades. 2. Compete ao DETRAN/MT 

comprovar a ausência de notificação acerca das multas, já que também a 

ele é conferido o dever de assegurar que o Impetrante tenha ciência de 

sua infração. 3. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas, como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (ReeNec 81449/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 

09/11/2017).” (grifo nosso) “REEXAME NECESSÁRIO ¬- MANDADO DE 

SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita 

pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do 

licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).” (destacamos) “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013)” (grifamos) Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, § 2º, do Código de 

Trânsito Brasileiro, disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter 

o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas 

inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, 

ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, 

há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas 

multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, assim, 

de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. Desse 

modo, levando-se em conta os documentos que acompanharam a inicial, 

bem como a fundamentação supra, verifica-se a presença do fumus boni 

iuris. Igualmente, a presença do periculum in mora resta evidente, eis que, 

indubitavelmente, a falta do licenciamento do veículo importará no 

impedimento de trafegar e permitir o impetrante de realizar suas atividades 

cotidianas. Assim sendo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, 

a concessão da liminar pleiteada é medida que se impõe. Isto posto, 

consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim 

de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao imediato 

licenciamento relativo ao veículo HONDA CIVIC LXS, Placa NRS1053, 

RENAVAM 00464183383, Ano/Modelo 2012/2012, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Não menos importante, ressalto que demais pedidos presentes 

na inicial não prosperam pelo fato deste mandamus não ser a via 

adequada para discussão de seu objeto (nulidade de multas). 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, 27 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007726-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN (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: 

1007726-72.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: FERNANDES OLIVEIRA DA 

SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por 

FERNANDES OLIVEIRA DA SILVA contra ato indigitado coator da lavra do 

SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento do 

ano de 2018 relativo ao veículo RENAULT SANDERO, Placa OBL1700, 

RENAVAM 00595770894, de sua propriedade, sem a exigência de 

vinculação à quitação das multas lançadas no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com o 

licenciamento anual sob a justificativa de constar débitos lançados no 

sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de 

multa de trânsito. A autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Com a inicial, vieram acostados os documentos. É o 

relatório. Decido. 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). 

Verifica-se que o Impetrante busca, “in limine litis”, o imediato licenciamento 

relativo ao veículo RENAULT SANDERO, Placa OBL1700, RENAVAM 

00595770894, de sua propriedade, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. É cediço 

que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Nessa esteira, o e. Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento 

no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou 

transferência de veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, 

porquanto fere o princípio constitucional do devido processo legal. A esse 

respeito, colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO 

EVIDÊNCIA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – 

SÚMULA Nº 312/STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. É o DETRAN/MT o 

órgão responsável pelo licenciamento dos veículos registrados no Estado 

de Mato Grosso. É ele, portanto, que detém a legitimidade de rever e anular 

seus atos administrativos, quando maculados de irregularidades ou 

ilegalidades. 2. Compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de 

notificação acerca das multas, já que também a ele é conferido o dever de 

assegurar que o Impetrante tenha ciência de sua infração. 3. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. (ReeNec 81449/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).” (grifo nosso) “REEXAME 

NECESSÁRIO ¬- MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. (ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).” (destacamos) “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013)” (grifamos) Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, § 2º, do Código de 

Trânsito Brasileiro, disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter 

o condão de impedir a livre circulação de veículos e as prerrogativas 

inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, 

ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, 

há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a imposição de novas 

multas e o lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, assim, 

de sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. Desse 

modo, levando-se em conta os documentos que acompanharam a inicial, 

bem como a fundamentação supra, verifica-se a presença do fumus boni 

iuris. Igualmente, a presença do periculum in mora resta evidente, eis que, 

indubitavelmente, a falta do licenciamento do veículo importará no 

impedimento de trafegar e permitir o impetrante de realizar suas atividades 

cotidianas. Assim sendo, uma vez presentes os requisitos autorizadores, 

a concessão da liminar pleiteada é medida que se impõe. Isto posto, 

consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim 

de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao imediato 

licenciamento do veículo RENAULT SANDERO, Placa OBL1700, RENAVAM 

00595770894, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 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, 27 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007804-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN SARTORI DE LARA OAB - MT0019810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA CABRAL (IMPETRADO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (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: 

1007804-66.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ORACILDA PINHEIRO DA MATA 

E SILVA IMPETRADO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, THIAGO FRANÇA CABRAL 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida 

liminar impetrado por ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA contra ato 

indigitado coator da lavra do SENHOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar para que 

seja determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento relativo ao veículo TOYOTA ETIOS SD XS, Placa OBI9272, 

RENAVAM 01092679186, de sua propriedade, sem a exigência de 

vinculação à quitação das multas lançadas no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com o 

licenciamento anual sob a justificativa de constar débitos lançados no 

sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de 

multa de trânsito. A autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Com a inicial, vieram acostados os documentos. É o 

relatório. Decido. 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). 

Verifica-se que o Impetrante busca, “in limine litis”, o imediato licenciamento 

relativo ao veículo TOYOTA ETIOS SD XS, Placa OBI9272, RENAVAM 

01092679186, de sua propriedade, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. É cediço 

que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Nessa esteira, o e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento 

no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou 

transferência de veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, 

porquanto fere o princípio constitucional do devido processo legal. A esse 

respeito, colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO 

EVIDÊNCIA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – 
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ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O 

DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – 

SÚMULA Nº 312/STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. É o DETRAN/MT o 

órgão responsável pelo licenciamento dos veículos registrados no Estado 

de Mato Grosso. É ele, portanto, que detém a legitimidade de rever e anular 

seus atos administrativos, quando maculados de irregularidades ou 

ilegalidades. 2. Compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de 

notificação acerca das multas, já que também a ele é conferido o dever de 

assegurar que o Impetrante tenha ciência de sua infração. 3. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. (ReeNec 81449/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).” (grifo nosso) “REEXAME 

NECESSÁRIO ¬- MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. (ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).” (destacamos) “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013)” (grifamos) Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo 

inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, § 2º, do Código 

de Trânsito Brasileiro, disponha que o CRLV somente pode ser emitido 

após a quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, 

entendo que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a 

coerção dos administrados para cumprir determinadas exigências legais, 

seja direta ou indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, 

por essa razão, deve ser repelida. Data vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, assim, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Desse modo, levando-se em conta os 

documentos que acompanharam a inicial, bem como a fundamentação 

supra, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, a presença 

do periculum in mora resta evidente, eis que, indubitavelmente, a falta do 

licenciamento do veículo importará no impedimento de trafegar e permitir o 

impetrante de realizar suas atividades cotidianas. Assim sendo, uma vez 

presentes os requisitos autorizadores, a concessão da liminar pleiteada é 

medida que se impõe. Isto posto, consoante fundamentação supra, 

DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para o fim de determinar que 

a autoridade indigitada coatora proceda ao imediato licenciamento do 

veículo TOYOTA ETIOS SD XS, Placa OBI9272, RENAVAM 01092679186, 

de propriedade do Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior 

julgamento de mérito deste writ. Pleitos que remetam a suspensão ou 

cancelamento de multas em aberto não são méritos apreciados pelo 

mandamus. 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, 27 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005519-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015157-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE UBALDO COLONHEIS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA OAB - MT12884/O (ADVOGADO)

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para requerer o que entender de direito 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: 1003676-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR BRAGA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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:Assim, proceda nova intimação do Requerente para que traga 

aos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos da decisão 

retro. 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: 1001780-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT0018002S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita, bem como apresentar IMPUGNAÇÃO DA CONTESTAÇÃO caso 
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queira, no prazo legal. DECISÃO: "Desta forma, ausentes os requisitos 

imprescindíveis à concessão da tutela pretendida, INDEFIRO A TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE. Cite-se o Requerido para apresentar 

contestação. Intimem-se. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002294-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRSON METELLO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 391329 Nr: 27046-43.2009.811.0041

 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: MÔNICA HELENA PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Autos n.º 391329 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

03 (três) orçamentos atualizados para a aquisição dos fármacos, em 

montante suficiente para 03 (três) meses de tratamento.

No mais, intime-se a parte autora a fim de comparecer a Farmácia de 

Atendimento ao Componente Especializado - Demanda Extraordinária, 

objetivando a atualização de seu cadastro, conforme solicitado à fl. 280.

Intime-se

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412683 Nr: 1995-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GAETA PINTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

1995-93.2010.811.0041, Protocolo 412683, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703590 Nr: 38227-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GAETA PINTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

38227-07.2010.811.0041, Protocolo 703590, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006578-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA BOANEZ DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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 pela Requerente na inicial. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 98 

do CPC. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os presentes 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 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: 1005976-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STER ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA OAB - SP48678 (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. Nos termos do art. 139, 

VI e enunciado nº 35 do ENFAM, deixo de designar a audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Requerido para, no prazo legal, contestar 

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: 1036346-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO ANTONIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: 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 AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado de 31 de março 

de 2016. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006801-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Diante do exposto, INDEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. 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: 1004521-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Portanto, diante da 

incompetência absoluta da Justiça Estadual, DECLINO A COMPETÊNCIA em 

favor de uma das varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Intimem-se a 

parte autora da presente decisão. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias, remetam-se os autos com as homenagens de estilo. 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: 1029071-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VIEIRA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA LIGIA DE OLIVEIRA OAB - MT23655/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (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: "...Com estes fundamentos, 

ausente a ilegalidade das normas instituídas em edital ou o seu 

descumprimento pela banca examinadora, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste 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. ". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022823-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON WILKER DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT0006943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Primeiramente, revogo a decisão de ID 12427537, pois foi 

lançada equivocadamente e não tem pertinência com os autos. Trata-se 

de Ação de Concessão de Auxílio Acidente ajuizada por CLEYTON 

WILKER DE AMORIM em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS. Analisando os autos, verifico que o autor não trouxe 

qualquer documento ou informação de requerimento do referido benefício 

administrativamente ou a suposta negativa do INSS em conceder o 

benefício. Deste modo, nos termos do art. 321 do CPC, bem como à vista 

do princípio da economia processual, faculto à parte autora emendar a 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os documentos 

mencionados. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007510-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/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: "...Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. Intimem-se. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007509-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/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: "...Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. 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-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000840-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUPERTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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, etc. Manifeste-se o 

autor, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o contido na petição e documento 

juntados nos IDs. 11236148 e 11236321. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007268-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JOSE CASSEMIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. O impetrante pretende 

a concessão de liminar para licenciamento de veículo perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Assim sendo, 

faculto ao impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 

dias, dos documentos relacionados no parágrafo supra. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013141-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RANGEL MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015326-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MOURA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038845-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos, etc. O Mandado de 

Segurança é uma ação constitucional que permite ao impetrante 

questionar o ato da autoridade coatora. No caso vertente, a petição inicial 

apresentada não aponta a autoridade coatora, havendo, inclusive, 

confusão se o impetrante pretende intentar nova ação ou questionar a 

sentença proferida nos autos que já tramitaram. Portanto, antes mesmo de 

analisar os requisitos da petição inicial, as condições da ação e, inclusive, 

a competência desse juízo, intime-se o impetrante para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Júnior Juiz de Direito". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007869-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TABOSA PRATES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA 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. DECISÃO:

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053098 Nr: 47943-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAYOSHI IMAI, ALICE SETSUKO IMAI OTIAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 Vistos, etc.Cuida-se de petitório formulado pela parte requerente em que 

noticia o descumprimento da antecipação de tutela concedida às fls. 68/70 

Aduz que o Requerido não está cumprindo a determinação judicial, se 

mostrando inerte sem fornecer qualquer informação sobre a possibilidade 

de cumpri-la, causando prejuízos a saúde do Requerente, que necessita 

do tratamento de internação domiciliar.Dessa forma, requer o autor a 

intervenção deste Juízo a fim de que seja determinado ao Requerido que 

proceda ao cumprimento da determinação, fornecendo o tratamento, na 

forma prescrita, requerendo, ainda, em razão do descumprimento da 

ordem judicial o bloqueio de valores.Dito isso, e ratificando os termos da 

decisão proferida, determino a intimação pessoal do Sr. Secretário de 

Estado de Saúde e do Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 334 de 586



que, imediatamente, adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento 

da decisão proferida nestes autos, para o fornecimento do tratamento 

solicitado, devendo o mesmo ser comprovado mediante a instrução de 

documentos, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de 

efetivação do bloqueio.Expeça-se o necessário, com cópia desse 

despacho e da decisão que concedeu a antecipação de tutela, devendo 

ser entregue ao Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento.Após, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação do 

que couber.Intime-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1034738 Nr: 38975-63.2015.811.0041

 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: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS PÚBLICAS 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

RECOLHER o valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça, procedendo-se a 

emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411323 Nr: 40718-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR FERNANDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

40718-21.2009.811.0041, Protocolo 411323, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415029 Nr: 3379-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - OAB:9.614/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

3379-91.2010.811.0041, Protocolo 415029, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703568 Nr: 38203-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR FERNANDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE SANTOS BERTO DE 

BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

38203-76.2010.811.0041, Protocolo 703568, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 881168 Nr: 17510-32.2014.811.0041

 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: ROSENILDA KELLY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORA DE PROVIMENTO E 

PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE POSSE -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORREA - 

OAB:8119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e com o disposto na Lei Orgânica do Município de Cuiabá, 

sendo ato privativo do Prefeito Municipal o provimento de cargos públicos 

municipais, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

COORDENADORA DE PROVIMENTO DA COMISSÃO DE POSSE DO 

CONCURSO 001/2010-PMC/SME DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a análise do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 802856 Nr: 9319-32.2013.811.0041

 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: JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUSTAVO MANÍGLIA 

COSMO - OAB:252.140/SP, RODRIGO MARCIO DE SOUZA - 

OAB:201.494-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242

 Assim, ante a todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA 

INICIAL.

Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no §4º, 

inciso III, do art. 85, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário

 Transitada esta em julgado, certifique-se e promova-se o arquivamento os 

autos com as devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 876361 Nr: 14328-38.2014.811.0041

 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: DORACI MARIA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FANCHIN (PROC 

MUNICIPIO) - OAB:3799

 Diante desses fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

vindicada, para assegurar a acumulação dos cargos de Professora com o 

de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, devendo ser 

analisado pela Administração a compatibilidade de horários, e 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do 

mérito.Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca desta 

decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei 
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Mandamental.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da 

Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da 

Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as 

homenagens deste Juízo.Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se.P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 867424 Nr: 7488-12.2014.811.0041

 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: LAYS FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO AOCP ASSESSORIA EM 

ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SETAS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE REBELLO DOS SANTOS - 

OAB:14.967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA SATIE ITO 

FUJIWARA - OAB:PR/65.329, CAMILA BONI BILIA - OAB:OAB/PR 

42.674, CARLOS TEODORO JOSÉ HUGUENEY IRIGARAY (PROC. 

ESTADO) - OAB:2569/MT, FABIO RICARDO MORELLI - OAB:OAB/PR 

31.310, KAYTIANE FRANCEZ DA SILVA - OAB:PR/58.296

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 53-verso.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 902293 Nr: 31545-94.2014.811.0041

 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: FLAVIA MICHELI KAZICAWA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEN RAMOS - OAB:OAB/MT 

13.100, PATRICK DE ARAÚJO AYALA (Procurador do Estado) - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno a 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 96.Transitada em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 750686 Nr: 2414-45.2012.811.0041

 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: MARCIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. EST, PATRYCK DE ARAUJO 

AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 97.Transitada em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 893374 Nr: 25469-54.2014.811.0041

 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: CÉLIA REGINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESSOAL DA SEDUC-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Diante desses fundamentos, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

vindicada, para assegurar a acumulação dos cargos de Professora com o 

de Técnico em Desenvolvimento Infantil, devendo ser analisado pela 

Administração a compatibilidade de horários, e consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito.Comunique-se, incontinenti 

a autoridade coatora acerca desta decisão para as providências 

necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental.Isento de custas 

e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.Nos 

termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste 

Juízo.Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, 

arquive-se.P.R.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 879420 Nr: 16439-92.2014.811.0041

 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: ADÃO FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088-8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Diante de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO referente às parcelas anteriores à 02/04/2009 e, no mérito, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Requerido ao pagamento de 13º salário proporcional de 5/12 (cinco doze 

avos) referente ao ano de 2011, férias integrais acrescidas de 1/3 

referente ao período de 2009/2010, férias proporcionais de 6/12 (seis 

doze avos) acrescidas de 1/3 na mesma proporção referente ao ano de 

2011, bem como 1/3 (um terço) do período trabalhado de acordo com o art. 

12, §2º da Lei 4.424/2003 referente ao término do contrato por iniciativa do 

contratado, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de 

sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da 

Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso 

com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir 

de 26/03/2015, conforme ADI 4357.Sem custas, condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC.Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 800815 Nr: 7243-35.2013.811.0041

 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: CARTEJANE COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 107.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 865743 Nr: 6187-30.2014.811.0041

 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: VOITH HIDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA COSTA RUI - 

OAB:173.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Sendo assim, diante de todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

alternativo da requerente para reduzir o valor da multa aplicada em seu 

desfavor ao montante de R$ 4.744,05 (quatro mil setecentos e quarenta e 

quatro reais e cinco centavos), a ser atualizado desde a época da 

imposição da penalidade pela autoridade fazendária.Sem custas em razão 

da previsão do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% 

do valor do proveito econômico obtido (diferença entre a multa 

originalmente aplicada e o valor ao qual chegou a sentença), com 

fundamento no art. 85, §3º, I, do CPC.Não havendo recurso voluntário, 

deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido 

girar em torno de R$ 148.050,45 – valor apurado da diferença da multa -, 

não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários 

mínimos.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007869-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TABOSA PRATES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO)

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por LARISSA 

TABOSA PRATES contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, 

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO E GERENTE DA 

GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERÇÃO, buscando em 

sede de liminar que a autoridade Impetrada promova o julgamento do 

processo administrativo. O Impetrante informa que em 12/01/2015 

protocolizou requerimento administrativo, requerendo o seu 

enquadramento na classe D. Esclarece que até o momento não obteve 

resposta de seu pedido administrativo e que o longo lapso temporal fere 

seu direito líquido e certo uma vez que o prazo para análise de processo 

administrativo foi extrapolado. Com a inicial vieram documentos. Posterguei 

a análise da liminar para após a chegada das informações. O Estado de 

Mato Grosso apresentou "contestação". É o relatório. Decido. O mandado 

de segurança é remédio constitucional 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, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Nos termos do art. 7°, III da referida Lei, para a concessão de 

liminar em writ, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida 

a segurança (periculum in mora). Pois bem. O Impetrante requer 

liminarmente, por meio deste mandamus, que a Autoridade Impetrada 

proceda à análise do Processo Administrativo emitindo decisão definitiva 

sobre a questão. Saliente-se que não se pretende nesse mandado de 

segurança discutir o enquadramento, mas tão somente a busca de uma 

decisão administrativa. Apreciando detidamente os autos, a relevância dos 

fundamentos da impetração restou demonstrada não só pelas alegações 

da peça vestibular, como também, pela documentação a ela acostada; 

ficara constatado que a pretensão do Impetrante procede, porquanto, ao 

menos neste limiar que, de fato, protocolou, em 12/01/2015, através do 

protocolo nº 11451/2015, requerimento relacionado ao seu 

enquadramento. Como se sabe, a garantia da duração razoável do 

processo judicial e administrativo foi acrescentada ao art. 5º, LXXVIII 

através da Emenda Constitucional nº. 45/2004: "A todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação". A garantia da 

razoável duração do processo é desdobramento do princípio do direito de 

ação, estabelecido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, já que a 

tutela a ser realizada pelo Poder Judiciário deve ser capaz de realizar, 

eficazmente aquilo que o ordenamento jurídico material reserva à parte. E 

eficaz é a tutela jurisdicional prestada tempestivamente, e não tardiamente. 

Todavia, a busca da celeridade e razoável duração do processo como 

direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal, não se 

confundindo com uma velocidade excessiva, nem com delongas 

demasiadas, em flagrante desrespeito a outros valores 

constitucional-processuais caros ao Estado Democrático de Direito. 

Compete, portanto, à Administração Pública organizar-se de modo que a 

sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do 

fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de 

tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, estabelecidos no art. 5º, LV da CF/88. Ademais, tem-se que o 

Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 7.692/2002, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, a qual traz em 

seu bojo a seguinte redação: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de 

requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública 

Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente 

estabelecido. § 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado 

poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo 

previsão legal em contrário. § 2° Quando a complexidade da questão 

envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a 

autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, 

sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º 

deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o 

requerimento.” Com efeito, o ato perpetrado pela autoridade indigitada 

coatora fere direito líquido e certo do Impetrante, pois os deveres que 

decorrem dos incisos do art. 5º, têm como destinatários mais o Poder 

Público e seus agentes em qualquer nível do que os indivíduos em 

particular. A inviolabilidade dos direitos assegurados impõe deveres a 

todos, mas especialmente às autoridades e detentores do poder. Diante do 

exposto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR para determinar às Autoridades 

Impetradas que analise e dê uma manifestação técnica, no prazo de 10 

(dez) dias, ao Processo Administrativo protocolo nº 11451/2015. 

Expeça-se mandado a ser cumprido por Oficial Plantonista. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 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). Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE 

DIREITO
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014548-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais 

ajuizada por ANA LUIZA CAMPOS DA SILVA, em face do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, objetivando o recebimento de verbas salarias oriundas de 

rescisão e licenças prêmio não usufruídas. Aduz a Requerente que possui 

dois vínculos com o Requerido, sendo um de Técnico de Nível Superior 

exercido de 16/05/1989 a 02/02/2017 e o outro de Professora exercido de 

18/02/1992 a 06/10/2016. Conta que está aposentada dos dois cargos, 

conforme datas informadas acima, e que no momento de sua 

aposentadoria, o Requerido deixou de pagar os valores referentes às 

suas verbas rescisórias, bem como os valores referente a licenças 

prêmio. Relata que protocolou requerimento administrativo buscando o 

pagamento das verbas rescisórias e das licenças prêmio que se referem 

a período não usufruído, não convertido em espécie e nem averbado para 

fins de aposentadoria. Em virtude do não pagamento, a Requerente busca 

a conversão em espécie das licenças prêmio tendo em vista que já se 

aposentou e não mais poderá gozá-las. Requer o pagamento das 

seguintes verbas rescisórias referente ao cargo de Técnico de Nível 

Superior: 02 (dois) dias de saldo de salário referente ao mês de 

fevereiro/2017 no valor de R$ 488,98 (quatrocentos e oitenta e oito reais e 

noventa e oito centavos); férias vencidas acrescidas de 1/3 constitucional 

no valor de R$ 9.779,77 (nove mil setecentos e setenta e nove reais e 

setenta e sete centavos); 08/12 (oito doze avos) de férias proporcionais 

acrescidas de 1/3 no valor de R$ 6.519,84 (seis mil quinhentos e 

dezenove reais e oitenta e quatro centavos); 01/12 (um doze avos) de 

décimo terceiro salário proporcional no valor de R$ 611,23 (seiscentos e 

onze reais e vinte e três centavos), bem como 12 (doze) meses de licença 

prêmio referentes aos quinquênios de 1994/1999; 1999/2004; 2004/2009 e 

2009/2014 no valor de R$ 88.017,96 (oitenta e oito mil dezessete reais e 

noventa e seis centavos). Requer o pagamento das seguintes verbas 

rescisórias referente ao cargo de Professora: 06 (seis) dias de saldo de 

salário referente ao mês de outubro/2016 no valor de R$ 689,42 

(seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos); férias 

vencidas acrescidas de 1/3 constitucional no valor de R$ 4.596,18 (quatro 

mil quinhentos e noventa e seis reais e dezoito centavos); 07/12 (sete 

doze avos) de férias proporcionais acrescidas de 1/3 no valor de R$ 

2.681,10 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos); 09/12 

(nove doze avos) de décimo terceiro salário proporcional no valor de R$ 

2.872,61 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e um 

centavos); bem como 12 (doze) meses de licença prêmio referentes aos 

quinquênios de 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007 e 2007/2012 no valor de 

R$ 41.365,68 (quarenta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos). Requer a isenção de pagamento de Imposto de 

Renda sobre as licenças prêmio indenizadas e das demais verbas. Com a 

inicial vieram documentos. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação ao ID 8828939, e juntou documentos. Resposta à 

contestação (ID 9770564). Intimados a especificar provas, as partes nada 

postularam. Parecer do Ministério Público ao ID 11040959, manifestando 

pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da 

ausência de interesse público. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao 

mérito, passo a analisar a preliminar levantada pelo Requerido em sede de 

contestação. Alega o Requerido a ocorrência da prescrição quinquenal 

uma vez que a Lei Complementar nº 093/2003 extinguiu a licença prêmio 

no âmbito municipal, portanto a violação ao direito da autora teria ocorrido 

em 2003 e a presente ação foi intentada apenas no ano de 2017. Requer a 

declaração de prescrição das licenças prêmio vencidas anteriormente aos 

cinco anos do ajuizamento da ação. O Colendo STJ já manifestou 

entendimento de que o prazo prescricional de férias vencidas e não 

gozadas, bem como de licença prêmio não usufruída, inicia no ato da 

aposentadoria, vejamos: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE 

FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA 

PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA 

APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E 

INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DESPROVIDO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o 

entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto o ainda em 

atividade fazem jus à indenização por férias não gozada, uma vez que 

deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por 

vontade da própria Administração. 2. A própria Administração optou em 

privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual 

do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando 

a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do 

direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do 

Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos 

acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 

3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a 

Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o 

termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se 

inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se 

encontre em atividade. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO desprovido. (AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

13/10/2015, DJe 26/10/2015) ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO 

TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA 

REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ 

estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo 

complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a 

licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da 

aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Consoante a 

jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público 

aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou 

não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento 

ilícito da administração pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do 

AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a 

inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar 

a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de 

origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo 

de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já 

pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1634035/RS, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, 

DJe 09/08/2017) Considerando que a aposentadoria da Requerente 

ocorreu em 02/02/2017 (técnico nível superior) e 06/10/2016 (professora) 

conforme documentos de fls. 23 e 24 respectivamente, e que a presente 

ação foi intentada em 11/05/2017 (ID 6858521), não há que se falar em 

prescrição, de maneira que rejeito a preliminar. Passo a análise do mérito. 

Conforme mencionado no relatório, a Requerente foi aposentada em 2016 

no cargo de Professora e em 2017 no cargo de Técnico de Nível Superior, 

e alega não ter recebido as verbas rescisórias decorrentes da 

aposentadoria e nem usufruiu os períodos adquiridos como licença prêmio, 

deferidos pela Administração. Com relação às verbas rescisórias, verifico 

que o saldo de salário (dois dias) referente ao mês de fevereiro/2017, 

férias proporcionais (oito doze avos) acrescidas de 1/3 constitucional e 

décimo terceiro salário proporcional (um doze avos) referentes ao cargo 

de Técnico de Nível Superior, foram pagos à Requerente no mês de 

fevereiro/2017 conforme se observa à fl. 101. Da mesma forma, o saldo 

de salário (seis dias) referente ao mês de outubro/2016, férias 

proporcionais (sete doze avos) acrescidas de 1/3 constitucional e décimo 

terceiro salário proporcional (nove doze avos) referentes ao cargo de 

Professora, foram pagos à Requerente no mês de no mês de julho/2016 

(décimo terceiro salário proporcional) e janeiro/2017 (férias proporcionais 

acrescidas de 1/3) conforme se observa às fls. 152/153. No que tange ao 

requerimento de pagamento de férias integrais acrescidas de 1/3, ressalto 

que tanto no cargo de Técnico de Nível Superior quanto no cargo de 

Professora, a Requerente deixou de indicar referente à quais períodos 

teriam sido tais férias, não sendo possível identificar o pagamento ou a 

ausência de usufruto, razão pela qual indefiro tal pedido. Verificando o 

pagamento das verbas rescisórias, passo a analise das licenças prêmio 

pleiteadas. A Requerente postula pelo pagamento de doze meses de 
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licença prêmio do cargo de Técnico de Nível Superior referente aos 

quinquênios de 1994/1999; 1999/2004; 2004/2009 e 2009/2014 e de doze 

meses de licença prêmio do cargo de Professora 1994/1999; 1999/2004; 

2004/2009 e 2009/2014. Ressalte-se que o Requerido não logrou êxito em 

demonstrar que os referidos períodos tenham sido usufruídos, pagos ou 

averbados para fins de aposentadoria. O Estatuto dos Servidores Públicos 

da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de 

Cuiabá (LC nº 93/2003) extinguiu a licença prêmio, porém a referida lei foi 

editada em 23/06/2003 e entrou em vigor após a vacatio legis de 90 

(noventa) dias de sua publicação. Considerando que a Requerente 

ingressou no serviço público municipal em 16/05/1989 no cargo de 

Técnico de Nível Superior e em 18/02/1992 no cargo de Professora, 

quando a referida lei entrou em vigor, já havia o direito adquirido sobre as 

licenças prêmio, tanto que foram deferidas pela administração conforme 

documentos de fls. 29, 31, 32, 34, 36, 40 e 41. Saliento que o art. 57 da Lei 

Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá, assim 

dispôs: Art. 57 Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público municipal, o Profissional da Educação fará jus a 03 (três) 

meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração 

do cargo efetivo. Ver tópico (200 documentos) Parágrafo Único - Para fins 

da licença- prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de 

serviço desde seu ingresso no serviço público municipal. Da leitura do 

dispositivo acima, apenas a título de esclarecimento, verifica-se que com 

relação ao vínculo mantido com a administração de Professora, nada foi 

alterado com o advento da LC nº 93/2003. Com estas considerações, 

tendo o Requerido concedido o direito às licença prêmio, e não constatado 

o seu usufruto, somado ao fato de que a Requerente não poderá mais 

gozar dos períodos em razão de sua aposentadoria, a conversão em 

pecúnia é medida que se impõe. Em igual sentido é a jurisprudência do 

TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – 

LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA – RECONHECIMENTO PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA TÁCITA DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO PROVIDO. A data da 

aposentadoria do servidor público é o termo a quo para contagem da 

prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio 

não gozada e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria. No 

caso, o servidor pleiteou o pagamento administrativo dentro do prazo 

quinquenal legal, portanto, "o reconhecimento administrativo das parcelas 

devidas desde o ato de aposentadoria configurou-se causa interruptiva do 

lapso prescricional, que dá início a um novo lapso temporal para a 

servidora tutelar sua pretensão de perceber as diferenças vencimentais 

atrasadas" (AgRg no REsp 1178149/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 29/03/2012).” (Ap 

108933/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) 

“PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E 

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - 

DATA DA APOSENTADORIA - AFASTAMENTO - REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRESCINDIBILIDADE - DIREITO ASSEGURADO - 

DESPROVIMENTO. O marco inicial para contagem do prazo prescricional, 

nas ações que buscam o recebimento de férias e de licenças-prêmio não 

usufruídas, é a data da aposentadoria. O período de férias não usufruído, 

durante a atividade, implica o reconhecimento do direito ao recebimento do 

valor correspondente, após a aposentadoria do servidor. A conversão, 

em pecúnia, do período de férias não gozadas e nem contadas em dobro 

para a aposentadoria, independe do protocolo ou indeferimento de pedido 

administrativo. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - SERVIDOR 

APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO - PRESCRIÇÃO - INÍCIO - 

DATA DA APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE USUFRUTO - PROVAS 

CONTUDENTES - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - DIREITO ASSEGURADO - 

RATIFICAÇÃO. O prazo prescricional para pleitear indenização, referente 

a licenças-prêmio e férias não gozadas, tem início com o ato de 

aposentadoria. É devida a conversão em pecúnia e o respectivo 

pagamento de férias e de licenças-prêmio não gozadas, quando da 

aposentadoria, sob pena de locupletamento indevido por parte da 

Administração Pública.” (Apelação / Remessa Necessária 78064/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/08/2016, 

Publicado no DJE 09/09/2016) Diante de todo o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito ao 

recebimento dos 12 (doze) meses de licença prêmio oriundas do cargo de 

Técnico de Nível Superior referente aos quinquênios de 1994/1999; 

1999/2004; 2004/2009 e 2009/2014 e de doze meses de licença prêmio 

oriundas do cargo de Professora referentes aos quinquênios 1994/1999; 

1999/2004; 2004/2009 e 2009/2014, cujos valores deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual 

da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 

– redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária contados do 

evento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 25/03/2015 e pelo 

IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357. Sem custas, condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014494-82.2016.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por PABLO PASA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação 

e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil 

Analista de Sistema. Relata o Requerente que logrou êxito em participar do 

concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD/MT, para o cargo de 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Analista de Sistema, que 

previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência para provimento 

imediato e formação de cadastro de reserva, ficando classificado na 145ª 

posição. Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após 

prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e um) candidatos para 

tomar posse, porém apesar da existência de candidatos classificados 

quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, 

realizando várias contratações precárias e de servidores comissionados 

em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 81 (oitenta e um) 

candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não tomaram posse, 

tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da existência de 71 

(setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias estaduais quando 

da vigência do certame, conforme consulta aos respectivos 

lotacionogramas. Argumenta que o CEPROMAT realizou o concurso 

público nº 001/2011 – CEPROMAT, convocando 103 (cento e três) 

candidatos classificados e posteriormente distribuindo tais servidores em 

diversas secretarias, preterindo assim os aprovados no certame regido 

pelo Edital nº 005/2009. Sustenta a existência de empresas terceirizadas 

que contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como 

exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui 

terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando 

cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista 

que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da área 

instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse para o 

cargo em que foi classificado, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias, cargos 

comissionados e empresas terceirizadas. Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação ao 

ID 4301777. Resposta à contestação (ID 4645311). Intimados a especificar 

provas, a parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, ante a 

dificuldade do Requerente em conseguir informações acerca das 

contratações terceirizadas e dos cargos efetivamente vagos. Parecer do 

Ministério Público Estadual ao ID 8104821, manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de 

interesse público. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso o 

requerimento do autor quanto à inversão do ônus da prova. O Código de 
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Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme 

entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – 

ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra 

seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como 

norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato 

em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, 

uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe ao autor da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Analista de Sistema, polo Cuiabá. Analisando os 

documentos acostados, verifico que o Requerente foi classificado na 145ª 

colocação e que o Edital previa 42 (quarenta e duas) vagas para o cargo 

almejado, das quais 38 (trinta e oito) vagas eram de ampla concorrência. 

Apesar de fazer previsão de 38 (trinta e oito) vagas, o Requerido 

convocou a tomar posse 81 (oitenta e um) candidatos, dos quais 05 

(cinco) não tomaram posse. O Requerente relata a existência de 71 

(setenta e uma) vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a 

vigência do certame, conforme consulta ao lotacionograma das 

respectivas secretarias, além da existência de contratações precárias 

formalizadas por empresas terceirizadas. Em que pese supostamente 

existirem vagas em aberto, a Administração tem o poder discricionário em 

convocar os classificados, observando as regras orçamentárias vigentes 

para cada período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do 

número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com 

a existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. Da mesma forma, os cargos 

comissionados são cargos de confiança de livre nomeação e exoneração, 

previsto no art. 37, II da CF, não caracterizando hipótese de preterição. A 

matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento 

em regime de repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito 

à nomeação dos aprovados em concurso público, é preciso observar três 

situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas 

dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não 

observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 
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esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 05 (cinco) vagas de 

candidatos que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição 

do Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 81ª 

colocação e o Requerente se classificou em 145ª, restando ainda 59 

(cinquenta e nove) candidatos melhor classificados a serem chamados. 

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida ao ID 1932880. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504919-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT0008750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SANDRA 

CRISTINA DOMINGUES LIMA contra ato dito coator praticado pelo 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE GESTÃO, objetivando a concessão da segurança para que a 

autoridade coatora proceda à análise e conclusão do Processo 

Administrativo nº 691766/2014. Relata a Impetrante que protocolou o 

requerimento administrativo nº 691766/2014 em 16/12/2014 buscando a 

regularização de sua situação funcional. Argumenta que após um ano, o 

processo administrativo ainda não tem solução, extrapolando o prazo 

previsto no art. 36 da Lei nº 7.692/2002 e a garantia razoável do processo 

no âmbito administrativo conforme previsão constitucional. Com a inicial 

vieram documentos. O pedido liminar foi deferido ao ID 482452, para 

“determinar à Autoridade Impetrada que conclua, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o Processo Administrativo n. 691766/2014, em trâmite na Secretaria 

Estadual de Educação.” O Impetrado juntou documentos, informando as 

providências tomadas para o cumprimento liminar (ID 532677). Informação 

de descumprimento liminar (ID 1011869), tendo sido determinada a 

notificação do impetrado para informar o cumprimento da decisão (ID 

1495745). O Impetrado solicitou a dilação do prazo para cumprimento 

liminar ao ID 1500283, tendo sido deferida a dilação por 10 (dez) dias (ID 

1607507). O Ministério Público Estadual manifestou ao ID 1845629 pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de 

interesse público. Nova informação de descumprimento liminar (ID 

1984076). É o relatório. Decido. Conforme mencionado no relatório, a 

impetrante alega violação a direito líquido e certo de sua titularidade, qual 

seja, a demora em análise de processo administrativo que busca a 

regularização de sua situação funcional. Assiste razão à impetrante, nos 

termos da jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos: A demora, 

injustificada, da análise do procedimento administrativo, para a obtenção 

do Plano de Manejo Florestal Sustentável, fere o direito líquido e certo da 

parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. 

(TJMT. Remessa Necessária nº 178331/2016. Data de julgamento: 

2 1 . 0 8 . 2 0 1 7 .  D i s p o n í v e l  e m : 

ht tp: / / jur isprudenc ia . t jmt . jus .br /home/RetornaDocumentoAcordao?

tipoProcesso=Acordao&id=361000&colegiado=Segunda). O mandando de 

segurança é a ação constitucional cabível para aqueles que de alguma 

forma sentem que seus direitos líquidos e certos estejam sendo violados 

por ato de autoridade coatora. É o que se infere da Constituição, art. 5º, 

LXIX: LXIX - conceder-se-á 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; 

Analisando a questão de fundo, estou convencido que o caso em tela 

comporta a concessão da segurança, isto porque a impetrante se mostra 

inconformada com a inércia da autoridade coatora em analisar o processo 

administrativo nº 691766/2014, protocolado em 16/12/2014. A Constituição 

da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe 

sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública 

informações de interesse particular ou coletivo: Art. 5° [...]. XXXIII - todos 

têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 

da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; Além disso, a 

Constituição Federal também declarou ser direito de todos a razoável 

duração do processo: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Compete, portanto, à 

Administração Pública organizar-se de modo que a sua jurisdição possa 

garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma 

decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5º, LV 

da CF/88. Ademais, tem-se que o Estado de Mato Grosso editou a Lei nº 

7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Estadual, a qual traz em seu bojo a seguinte 

redação: “Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de 

qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 

120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. § 1° 

Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar 

rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em 

contrário. § 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o 

atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o 

interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto 

no parágrafo anterior. § 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a 

autoridade do dever de apreciar o requerimento.” Com efeito, o ato 

perpetrado pela autoridade indigitada coatora fere direito líquido e certo do 

Impetrante, pois os deveres que decorrem dos incisos do art. 5º, têm 

como destinatários mais o Poder Público e seus agentes em qualquer nível 

do que os indivíduos em particular. A inviolabilidade dos direitos 

assegurados impõe deveres a todos, mas especialmente às autoridades e 

detentores do poder. Por todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

vindicada, confirmando a liminar deferida ao ID 482452, para que o órgão 

estadual analise e conclua, no prazo de 15 (quinze) dias, o processo 

administrativo nº 691766/2014 protocolado em 16/12/2014. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 

105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. 

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. 

Com o trânsito em julgado e observado às formalidades legais, arquive-se. 

P. R. I. C. AGAMENOM ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por KAROLINE CAMPOS 

QUEIROZ DAS NEVES em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador. Relata a Requerente que 

logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – 

SAD, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – 

Administrador, que previa 67 (sessenta e sete) vagas de ampla 

concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de 

reserva, ficando classificada na 242ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 130 (cento e trinta) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 

130 (cento e trinta) candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não 

tomaram posse, tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da 

existência de 71 (setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias 

estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos 

respectivos lotacionogramas. Sustenta a existência de empresas 

terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em órgãos 

públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação 

Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, 

ocupando cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo 

em vista que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da 

área instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e 

empresas terceirizadas. Com a inicial vieram documentos. Postergada a 

análise da antecipação de tutela pretendida para após a apresentação da 

contestação (ID 1059339). Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação ao ID 1567620. Resposta à contestação (ID 1623081), com a 

juntada de documentos. Parecer do Ministério Público Estadual 

manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, 

diante da ausência de interesse público (ID 1935463). Antecipação dos 

efeitos da tutela indeferida ao ID 4331620. Intimados a especificar provas, 

a parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que a 

Requerente já juntou todos os documentos disponíveis. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, analiso o requerimento da autora quanto à inversão 

do ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I 

do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da 

parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 

o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 

59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no 

relatório, pretende a Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, polo 

Cuiabá. Analisando os documentos acostados, verifico que a Requerente 

foi classificada na 242ª colocação e que o Edital previa 74 (setenta e 

quatro) vagas para o cargo almejado, das quais 67 (sessenta e sete) 

vagas eram de ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 67 

(sessenta e sete) vagas, o Requerido convocou a tomar posse 130 (cento 

e trinta) candidatos, dos quais 05 (cinco) não tomaram posse. A 

Requerente relata a existência de 71 (setenta e uma) vagas espalhadas 

nas secretarias estaduais durante a vigência do certame, conforme 

consulta ao lotacionograma das respectivas secretarias, além da 

existência de contratações precárias formalizadas por empresas 

terceirizadas. Em que pese supostamente existirem vagas em aberto, a 

Administração tem o poder discricionário em convocar os classificados, 

observando as regras orçamentárias vigentes para cada período. Nos 

casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o 

direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de 

contratações precárias, isso porque os contratos temporários são regidos 

por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua 

existência não ensejaria ao direito à nomeação tendo em vista que em 

regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A 

existência de contratos precários, por si só não caracteriza a preterição 

dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma 

genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível 

ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se que existe 

diferença entre contratações precárias ou temporárias e serviços 

prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente autorizadas 

por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No 

RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se 

fixou que para que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso 

público, é preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação 

ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver 

preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a 

validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de 

forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 

Não se configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa 

de um direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 
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lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 71 (setenta e uma) vagas em 

aberto dos lotacionogramas das secretarias e dos 05 (cinco) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição da 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 130ª 

colocação e a Requerente se classificou em 242ª, restando ainda 36 

(trinta e seis) candidatos melhor classificados a serem chamados. Diante 

de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida ao ID 1059339. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001191-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSNETE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 

DEUSNETE SOUZA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador. Relata a Requerente que 

logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – 

SAD, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – 

Administrador, que previa 67 (sessenta e sete) vagas de ampla 

concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de 

reserva, ficando classificada na 148ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 128 (cento e vinte e oito) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 

128 (cento e vinte e oito) candidatos classificados nomeados, 30 (trinta) 

não tomaram posse, tornando assim 30 (trinta) cargos vagos, 

demonstrando a necessidade de mão de obra. Sustenta que 12 (doze) 

candidatos foram nomeados por meio de ordem judicial, restando ainda 19 

(dezenove) vagas a serem preenchidas das 30 (trinta) vagas dos 

candidatos que não tomaram posse, além da existência de 96 (noventa e 

seis) cargos que vagaram no decorrer do ano de 2015 em diversas 

secretarias. Requer sua imediata nomeação e posse para o cargo em que 

foi classificada, uma vez que restou comprovada a necessidade de mão 

de obra através das contratações precárias e de convocação de 

classificados para o cadastro de reserva. Com a inicial vieram 

documentos. Antecipação dos efeitos da tutela deferida ao ID 487256. 

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação ao ID 531217, e 

juntou documentos. Contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela 

pretendida, o Requerido interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n° 

28244/2016 (ID 1023869), que deferiu a antecipação de tutela recursal 

para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, deu 

provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida (ID 10619236). 

Resposta à contestação (ID 1951899), com a juntada de documentos. 

Intimados a especificar provas, as partes nada postularam. É o relatório. 

Decido. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Administrador, polo Cuiabá. Analisando os documentos 

acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 148ª colocação e 

que o Edital previa 74 (setenta e quatro) vagas para o cargo almejado, das 

quais 67 (sessenta e sete) vagas eram de ampla concorrência. Apesar de 

fazer previsão de 67 (sessenta e sete) vagas, o Requerido convocou a 

tomar posse 128 (cento e vinte e oito) candidatos, dos quais 12 (doze) 

aprovados não tomaram posse, conforme se verifica dos documentos 
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encartados aos autos às fls. 93/96. A Requerente relata a existência de 

96 (noventa e seis) vagas que surgiram no ano de 2015 espalhadas nas 

secretarias estaduais, conforme consulta ao lotacionograma das 

respectivas secretarias, além da existência de contratações precárias 

formalizadas por empresas terceirizadas. Ressalte-se que o certame teve 

validade até 29/06/2014, portanto, as vagas que surgiram no ano de 2015 

não poderiam contemplar os classificados em concurso, caso os mesmos 

tivessem direito à nomeação. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 
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Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID 487256. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006918-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. W. INDUSTRIAL MADEIREIRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO. PORTE (IMPETRADO)

 

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: 

"(...) Isto posto, DEFIRO a liminar, ordenando à autoridade coatora que 

restabeleça a inscrição estadual da impetrante até o julgamento do mérito 

do presente writ. Notifique-se a autoridade coatora para que cumpra 

imediatamente os termos desta decisão, bem como para que preste as 

informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência 

do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para, querendo, ingressar 

no feito. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário por Oficial Plantonista."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-56.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLAM BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT0013082A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION AGRO LTDA - ME (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE 

A DECISÃO E CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ID 12431488), 

REFERENTES A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA NESTES AUTOS. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007700-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. DE JESUS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007700-74.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: J. R. DE JESUS - ME 

IMPETRADO: GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS 

FISCAIS Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por J. R. DE JESUS - ME contra ato reputado ilegal 

praticado pelo GERENTE DA GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO 

EM POSTOS FISCAIS – GFFP DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – SEFAZ, consistente na apreensão de mercadorias 

decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n.º 134128-9, 

1134129-4, 1134129-8, 1134129-9, 1134130-0, 1134130-1, 1134130-2, 

1134131-4, 1134132-1, 1134132-2, 1134132-4, 1134134-3, 1134134-9, 

1134135-0, 1134135-7, 1134135-8, 1134135-9 e 11341 1134151-3, 

11134152-2 e 1134152-9. Pugna pela concessão de liminar para que seja 

determinada a liberação das mercadorias apreendidas independentemente 

do pagamento dos valores cobrados, ao argumento de que tal prática se 

afigura como ilegal. No mérito, requer a ratificação da liminar e a 

declaração de insubsistência do Termo de Apreensão e Depósito 

supracitado. A inicial veio instruída com documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em mandado de 

segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

Conforme se depreende das razões que levaram à apreensão das 

mercadorias relativas aos Termos de Apreensão e Depósito supracitados, 

o ato foi embasado na irregularidade da documentação fiscal, mais 

especificamente, na inidoneidade dos documentos fiscais apresentados. 

Isto ocorre tendo em vista que houve divergência entre a origem da 

operação declarada nos documentos fiscais apresentados e a declaração 

do motorista que efetuava o transporte da carga,, culminando com a 

declaração de inidoneidade do documento fiscal, com fundamento no 

artigo 35-B, II e II, da Lei Estadual nº 7.098/98. Ademais disso, ao menos 

em sede de cognição sumária, a impetrante não logrou êxito em comprovar 

que o produto efetivamente transportado teve origem do local que fora 

declarado nas notas fiscais emitidas. Em face desse contexto, não 

vislumbro, prima facie, a existência do fumus boni juris necessário à 

concessão da liminar, porquanto a irregularidade da documentação 

constitui infração material instantânea de cunho permanente, apta a 

ensejar a apreensão, notadamente por que não incide o teor da Súmula 

323 do STF em casos dessa natureza. E para corroborar o entendimento 

posto, colaciono os seguintes precedentes do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR- APREENSÃO DE MERCADORIA - 

PELO FISCO ESTADUAL - SEM NOTA FISCAL - PEÇAS DE 

MONSTRUARIOS - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF - 

INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE - AUSENTE DIREITO LIQUIDO E 

CERTO DO INTERESSADO/IMPETRANTE - SEGURANÇA DENEGADA - 

SENTENÇA RETIFICADA. Considera-se legal a apreensão de produtos pelo 

fisco estadual quando as Notas Fiscais encontram-se em desacordo com 

a legislação tributária estadual, não configurando arbitrariedade a 

apreensão de mercadoria quando desacompanhada das respectivas 

notas Fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente.” 

(ReeNec, 75226/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da 

publicação no DJE 20/02/2014) “REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE 

SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO — APREENSÃO DE MERCADORIA 

— POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES — 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 323 DO STF — INEXISTÊNCIA DE 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade 

na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos 

permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os 

pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.” (ReeNec, 

70289/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 21/01/2014, Data da publicação no DJE 27/01/2014) 

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA – AUSÊNCIA 

DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão 

que visa coibir infração material instantânea de efeitos permanentes, 
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consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados.” (ReeNec 121502/2016, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no 

DJE 25/10/2016) Destaco, por oportuno, que as alegações da impetrante 

em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostram 

suficientes para elidir, ao menos em sede de cognição sumária, a 

presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos combatidos, 

que bem subsistem por seus próprios fundamentos. Isto posto, INDEFIRO a 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no 

prazo de 10 (dez) dias. 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. Cuiabá, 27 de março de 2018. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007175-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA OAB - RJ112310 

(ADVOGADO)

GIUSEPPE PECORARI MELOTTI OAB - RJ136165 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007175-92.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, ILMO. SR. SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO 

DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face do Secretário Adjunto da 

Secretaria de Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da 

SEFAZ/MT. Aduz, em síntese, que em razão da alteração da sistemática 

de recolhimento do ICMS por meio da Portaria nº 212/2017/SEFAZ, com 

efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, houve equívoco no recolhimento 

do ICMS referente ao mês de dezembro de 2017, a ser efetuado no mês 

de janeiro do ano corrente, sob a vigência da nova legislação. Assevera 

que ao tomar conhecimento da alteração legislativa, agindo de boa-fé, 

procedeu ao recolhimento imediato do saldo remanescente em 25/01/2018, 

apresentando a respectiva declaração substitutiva junto ao SPED. Destaca 

que em razão da suposta incoerência entre os valores recolhidos e os 

valores considerados devidos, a SEFAZ enviou, em 22/02/2018, a 

Notificação de Omissos nº 58162/54/28/2018, informando sobre a 

existência de débitos vencidos e não pagos, correspondentes à multa por 

atraso no recolhimento, no valor R$ 1.458.447,97. Afirma que em face da 

referida notificação apresentou requerimento de denúncia espontânea a 

fim de demonstrar que o pagamento dos débitos exigidos foi realizado de 

forma integral e antes de qualquer fiscalização por parte da SEFAZ, sendo 

o pleito indeferido sob o argumento de que não poderia haver impugnação 

à Notificação de Omissos. Destaca que na sequência apresentou pedido 

de revisão de lançamento, nos moldes dos artigos 1.026 a 1.028 do 

RICMS/MT, que também foi inferido. Informa que em 12/03/2018 apresentou 

novo requerimento de denúncia espontânea na tentativa de discutir 

administrativamente a inclusão do débito como pendente no relatório de 

situação fiscal da empresa, o qual ainda se encontra pendente de análise. 

Por fim, afirma que a SEFAZ incluiu o débito referente à multa moratória em 

seu sistema de cobrança, circunstância esta que passou a constituir 

óbice à renovação da Certidão Negativa de Débitos, vencida em 

22/03/2018. Em razão do exposto, requer a concessão de liminar “para 

suspender a exigibilidade dos débitos de multa de mora de ICMS da 

competência de dezembro de 2017, bem como atribuir efeito suspensivo 

aos Requerimentos apresentados, nos termos do art. 151, inciso IV, do 

Código Tributário Nacional, de modo que seja determinado à Autoridade 

Coatora que modifique imediatamente a situação do referido débito no 

Conta Corrente Fiscal da Impetrante, possibilitando a imediata expedição 

de certidão de regularidade fiscal, na forma do art. 206, do Código 

Tributário Nacional”. A inicial veio instruída com documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Para a concessão de liminar em mandado de 

segurança, a legislação de regência exige a comprovação da coexistência 

pacífica de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in 

mora. Apesar do hercúleo esforço do subscritor da petição inicial, não 

vislumbro a presença do fumus boni juris necessário à concessão da 

liminar. Do cotejo inaugural das alegações do impetrante com os 

documentos apresentados, observa-se a existência de discrepância 

quanto aos valores recolhidos e aos valores tidos como efetivamente 

devidos. Analisando o quadro demonstrativo constante da petição inicial, 

observa-se que o valor do imposto devido em relação ao mês de 

dezembro de 2017 é de R$ 87.626.865,00, equivalente à soma dos 

documentos de arrecadação apresentados pela impetrante. Todavia, como 

os valores devidos foram pagos em dissonância com os novos prazos de 

vencimento estabelecidos pela legislação, quais sejam, 50% do valor até o 

8º dia do mês subsequente ao do faturamento e 50% do valor até o 18º 

dia do mês subsequente ao do faturamento, é certo que incidem encargos 

moratórios pelo pagamento em atraso. Apesar de reconhecer a incidência 

dos encargos moratórios no montante de R$ 1.497.301,02, conforme 

consta da planilha acostada à petição inicial, afirmando que tal valor teria 

sido pago em 26/01/2018, a impetrante não trouxe aos autos o 

comprovante de pagamento desta quantia. Em face desse contexto, prima 

facie, entendo como não configurada a denúncia espontânea assim 

prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional: “Art. 138. A 

responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 

acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros 

de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade 

administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 

após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 

fiscalização, relacionados com a infração.” Com efeito, a admissibilidade 

da denúncia espontânea está condicionada ao pagamento do valor integral 

do tributo devido e dos juros de mora, não tendo este último requisito sido 

comprovado pela impetrante. Sob outro prisma, entendo que a 

irresignação, aparentemente, também encontra óbice no disposto no 

parágrafo único do artigo 138, tendo em vista que foi apresentada após o 

recebimento da Notificação de Omissos expedida em 22/02/2018, que se 

traduz como procedimento administrativo da autoridade fazendária 

destinado à satisfação do valor devido. E para corroborar o entendimento 

exposto, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO - CONFISSÃO DA DÍVIDA - PARCELAMENTO - DENÚNCIA 

ESPONTÂNEA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SÚMULA 208/TFR - MULTA E 

JUROS - LEGALIDADE DA COBRANÇA - MANDADO DE SEGURANÇA 

DENEGADO - CASSAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 405/STF - PRECEDENTES. - Consoante 

entendimento sumulado do extinto TFR, "A simples confissão da dívida, 

acompanhada do pedido de parcelamento, não configura denúncia 

espontânea". - Para exclusão da responsabilidade pela denúncia 

espontânea é imprescindível a realização do pagamento do tributo devido, 

acrescido da correção monetária e juros moratórios; só o pagamento 

integral extingue o débito, daí a legalidade da cobrança da multa em face 

da permanência do devedor em mora. - Entendimento consagrado pela eg. 

1ª Seção quando do julgamento do REsp. 284.189/SP. - Denegado o 

mandado de segurança pela sentença, fica sem efeito a liminar que 

suspendeu a exigibilidade do tributo, respondendo o contribuinte pelo 

débito com todos os seus acessórios, inclusive os do período da 

suspensão. - Recurso especial não conhecido. (REsp 478.454/BA, Rel. 

Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

24/08/2004, DJ 25/10/2004, p. 283) TRIBUTARIO. DENUNCIA 

ESPONTANEA. CTN, ART. 138. I - A DECLARAÇÃO DE DEBITO 

TRIBUTARIO, DESACOMPANHADA DO SEU PAGAMENTO E DOS JUROS 

MORATORIOS OU DO DEPOSITO DA QUANTIA ARBITRADA PELA 

AUTORIDADE, QUANDO ISSO FOR NECESSARIO, NÃO CONSTITUI 

DENUNCIA ESPONTANEA. II - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 

(REsp 64.680/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/05/1997, DJ 16/06/1997, p. 27340) Desse modo, 

diante do pagamento intempestivo dos valores devidos, não há como 

afastar a incidência dos encargos moratórios previstos em lei, tampouco 
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reconhecer, ao menos em sede de cognição sumária, a regularidade da 

denúncia espontânea apresentada pela impetrante, que, aliás, não se 

enquadra no conceito de recurso administrativo apto a suspender a 

exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do rol taxativo do artigo 151 

do Código Tributário Nacional. Ao arremate, destaco que consta da 

Notificação de Omissos a existência de advertência expressa no sentido 

de que o não pagamento dos débitos poderia ensejar a emissão de Aviso 

de Cobrança do Conta Corrente Fiscal, que se traduz como instrumento 

autônomo e passível de impugnação por meio de processo de revisão de 

exigência tributária, nos moldes do artigo 1.026, I, do RICMS/MT. Isto posto, 

indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestar 

informações no prazo de 10 (dez) dias. 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. 

Cuiabá, 27 de março de 2018. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de 

Direito em Substituição Legal

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414551 Nr: 3082-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO FRANCISCO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

3082-84.2010.811.0041, Protocolo 414551, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707680 Nr: 41319-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR FERNANDES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9614

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS 

SANTOS BERTO DE BRITO, para devolução dos autos nº 

41319-90.2010.811.0041, Protocolo 707680, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 60326 Nr: 4233-76.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIBELINA DE OLIVEIRA SANTOS, ARINDA OURIVES 

CORREA DA COSTA, ALFREDO JORGE GATTAS ORRO, MARIA HELOISA 

DE MIRANDA, MARIA TEREZA NINCE MOTTA, ZARA MARTINS SILVEIRA, 

ROSA DE BARROS COSTA, ZARIFE KELIL JAUDY, JURACY PEDROSO DE 

BARROS CAMPOS, EDMUNDO SANTANA, LOURDES DE GUSMÃO E 

SILVA, DEJANIRA MARIA DE DEUS FONTES, CELIA BARRETO DE 

ARAÚJO, LOURDES KALIX FERRO, LYSETTE MARIA PINHEIRO ESPÓSITO, 

NILZA EHRET MAGALHÃES, IRACEMA ARRUDA OLIVEIRA, JURACY 

PEDROSO DE BARROS CAMPOS, INVENTARIANTE - BENEDITA 

TEREZINHA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, DIOCLES DE FIGUEIREDO - 

OAB:1.334/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, OSEIAS LUIZ 

FERREIRA - OAB:12.860/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, em plano de meta.

Chamo o feito à ordem.

Primeiramente, indefiro de plano o pedido formulado às fls. 1042/1043, 

tendo em vista que o competente ofício requisitório já foi expedido (fls. 

990), sendo devidamente remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça, bem 

como não há previsão legal que dê ensejo ao seu pleito.

Ademais, verifica-se que consta penhora no rosto dos autos, a qual este 

juízo determinou a expedição de ofício a fim de providenciar o seu devido 

cumprimento no ofício requisitório já expedido, sem interposição do 

recurso cabível (fls. 1039/1040).

No tocante aos honorários sucumbenciais, cumpre observar que a 

advogada Denise dos Santos Costa Borralho atuou na fase de 

conhecimento, recursal e na fase executória, tendo, posteriormente, 

havido diversos substabelecimentos, ou seja, sua atuação se deu em 

todas as fases processuais, inclusive naquelas que deram ensejo ao 

arbitramento de honorários sucumbenciais.

Assim, tenho por bem indeferir o pedido formulado pelo advogado 

Russivelt Paes da Cunha às fls. 935/937, e, consequentemente, à luz do 

princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), determino a intimação de 

todos os advogados mencionados na certidão de fls. 983 para que, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestem sobre os honorários 

sucumbenciais.

Por fim, ante a manifestação de fls. 1009/1016, onde o Espólio de 

Edmundo Santana regularizou a sua representação processual, determino 

a expedição do competente ofício requisitório.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 22129 Nr: 11805-78.1999.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURIBELINA DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 Vistos, em plano de meta.

Primeiramente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização 

dos cálculos de fls. 132.

No mais, no tocante aos honorários sucumbenciais, cumpre observar que 

a advogada Denise dos Santos Costa Borralho atuou todos os atos 

processuais até a prolação da sentença, inclusive naquelas que deram 

ensejo ao arbitramento de honorários sucumbenciais.

Assim, à luz do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/2015), determino 

a intimação de todos os advogados que atuaram nos presentes Embargos 

à Execução para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestem 

sobre os honorários sucumbenciais.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817620 Nr: 24051-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação->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: MATILDE LEITE GATTASS ORRO, ELDO LEITE 

GATTASS ORRO, MURILO CÉSAR LEITE GATTASS ORRO, DARLENE 

LEITE GATTASS ORRO, DEISE AUXILIADORA ORRO ARABI, DENISE LEITE 

GATTASS ORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, em plano de meta.

Cumpra-se a decisão retro de fls. 30 no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 
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de arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 384990 Nr: 20573-41.2009.811.0041

 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: MAURICIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora Federal - OAB:Mat. 6417107

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 701018 Nr: 35641-94.2010.811.0041

 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: AUGUSTO PARAGUAÇU CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 392755 Nr: 28373-23.2009.811.0041

 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: VICENTE GOMES DE CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 900384 Nr: 30127-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO VENTURA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 345312 Nr: 15934-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CRISTALDO DA SILVA - 

OAB:13.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 350083 Nr: 20449-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833/MT

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 811161 Nr: 17652-70.2013.811.0041

 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: JOSÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:OAB/MT 6783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 448468 Nr: 21973-56.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 394650 Nr: 30434-51.2009.811.0041

 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: PEDRO CELESTINO ARAÚJO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 462583 Nr: 31112-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO 

- OAB:4.695, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - OAB:11.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 740246 Nr: 36949-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MAURICIO SALES F. DE 

MORAES - OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 734910 Nr: 31246-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO - 

OAB:11.679, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 353168 Nr: 23619-72.2008.811.0041

 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: ROGERIO GONÇALVES SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE A. DE CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:10155 MT, DANIELLE LOURDES VANNI LAGE FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 9.767, GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - 

OAB:11757, IARA ALVES QUEIROZ DE SOUZA - OAB:18205/MT, 

NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLAS FRANCESCO 

CALHEIRO DE LIMA - OAB:1585108

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 467578 Nr: 34310-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERNEVAL JOSÉ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 
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termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 437621 Nr: 15480-63.2010.811.0041

 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: NARCISO FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 354416 Nr: 24856-44.2008.811.0041

 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: ISAIAS SOARES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757, IARA ALVES QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:18205/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA EMILE MACIEL JORGE DE 

SOUZA - PROC. FEDERAL - OAB:Mat. nº 1585180

 Vistos, em plano de meta.

 Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 381298 Nr: 16986-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON NUNES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT, MAURICIO SALES F. DE 

MORAES - OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 455410 Nr: 26615-72.2010.811.0041

 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: JULIO CESAR DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 419523 Nr: 5828-22.2010.811.0041

 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: CICERO JULIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINIANO PEREIRA MATOS 

FILHO - OAB:10.269/MT, NORBERTO MARQUES DA SILVA - 

OAB:11724, RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA - OAB:12634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 810787 Nr: 17283-76.2013.811.0041

 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: MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo cezar campos proc.da 

união - OAB:1358666

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 353939 Nr: 24503-04.2008.811.0041

 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: JANE PATRICIA CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 
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(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 359983 Nr: 29961-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALVES VIEIRA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO Nº: 359983

PROCESSO Nº: 2008/658.

 Vistos, em plano de meta.

Intime-se pessoalmente o representante do INSS para, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder com o pagamento dos honorários periciais.

Nesta oportunidade, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, se manifestarem sobre o laudo do perito do juízo, nos 

termos do art. 477, §1º c/c 183 do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026384-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II DECISÃO Numero 

do Processo: 1026384-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANDERSON 

SANTOS DE SANTANA REQUERIDO: ARNON OSNY MENDES LUCAS 

PRESIDENTE DO DETRAN/MT Vistos etc. 1. Primeiramente, retifique-se o 

Sr. Gestor Judiciário o polo passivo da lide nos termos da decisão de id nº 

11201695. 2. Diante da CDA acostada no id nº 11865663, fixada está a 

competência desta Vara Especializada para tramitação do presente feito. 

3. Nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei 

Estadual 7.603/2001, para que as partes sejam beneficiadas com a 

Assistência Judiciária, é necessário que se acoste nos autos declaração 

de que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo 

do seu sustento próprio ou de sua família, juntamente com a prova de seu 

rendimento mensal. No entanto, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação vigente, bem como não houve o pagamento das 

custas judiciais. 4. Deste modo, nos termos do artigo 284 do CPC, concedo 

a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as custas 

judiciais ou comprove sua precária situação econômica, com cópia de 

holerite dos últimos três meses ou Declaração de Imposto de Renda do 

último ano, de forma a demonstrar que o pagamento das custas judiciais 

poderá comprometer seu sustento e de sua família. 5. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 06 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022280-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II DECISÃO Numero 

do Processo: 1022280-46.2017.8.11.0041 AUTOR: SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1. Diante do petitório da parte autora de id nº 11557411, onde 

informou não ter conhecimento da existência de Certidão de Dívida Ativa 

sobre o presente feito, registro que esse ônus é da parte autora trazer 

aos autos tal informação, devendo para tanto dirigir se a Procuradoria do 

Estado e averiguar tal situação e comunicando ao presente processo, de 

modo que concedo o derradeiro prazo de 10 dias para a parte autora 

promover essa diligência. 3. Após, à conclusão. 4. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO HENRIQUE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II DECISÃO Numero 

do Processo: 1002629-91.2018.8.11.0041 AUTOR: LAURO HENRIQUE 

SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Tendo em vista 

que a parte autora demonstrou interesse em depositar judicialmente o 

valor do débito atualizado para suspender a exigibilidade do débito em 

discussão, faculto ao requerente para que proceda o depósito 

judicialmente conforme mencionado, no prazo de 20 (vinte) dias. 2. 

Decorrido o prazo, retorne-me concluso. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

07 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29046 Nr: 1030-79.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viana Alimentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: barbara ferreira araujo - 

OAB:20170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, 

DECLARO nulo o Processo Administrativo n. 95385/2015-1 que tramitou 

perante a administração pública do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), por 

conseguinte, nula a CDA n. 124676, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 

1273-57.2015.811.0082 (Cód. 26.792).

Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito.

CONDENO o embargado MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$2.160,00 (dois mil, 

cento e sessenta reais), nos termos do §§2º e 3º, inciso I, ambos do art. 

85, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras em nome da 

embargante/executada.

DETERMINO, ainda, seja trasladada cópia da presente sentença para os 

autos da Execução Fiscal n. 1273-57.2015.811.0082 (Cód. 26.792).

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 
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(quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Cuiabá, 12 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32090 Nr: 3349-20.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Maura Sacioto Rahal 

- OAB:14.883

 Vistos.

Em prestígio aos princípios da efetividade e da menor onerosidade da 

execução, antes da análise da pretensão acostada às fls. 44/47, 

DETERMINO a intimação da parte executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar aos autos certidão atualizada de inteiro teor do imóvel descrito 

às fls. 48/50.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38917 Nr: 778-08.2018.811.0082

 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: JOÃO GERMANO PLETSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO 

DE RECURSOS (1ª J.J.R.) DO CONSEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que o(s) impetrado(s) suspenda a exigibilidade do 

auto de infração n. 108162

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestada(s) pela(s) autoridade(s) coatora(s).

3. Assim, notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste(m) as informações que 

julgar(em) necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39127 Nr: 921-94.2018.811.0082

 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: AGROPECUARIA TAMAKAVY S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA 

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, com 

resolução de mérito.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.Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.R.I.C.Cuiabá, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39108 Nr: 907-13.2018.811.0082

 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: Tadeu Paulo Bellincanta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇAO - SPA/SUNOR/SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que o(s) impetrado(s) suspenda a exigibilidade da 

CDA n. 2017502438, oriunda do auto de infração n. 124608.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestada(s) pela(s) autoridade(s) coatora(s).

3. Assim, notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), 

a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste(m) as informações que 

julgar(em) necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38976 Nr: 821-42.2018.811.0082

 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: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE NORMAS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (SUNOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, consistente 

na determinação para que seja expedida certidão negativa de débito ou 

certidão positiva com efeito de negativa em nome do impetrante, junto à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, diante da necessidade de 

finalizar o financiamento da aeronave junto a instituição financeira e de 

realizar o transporte da referida aeronave até o Brasil.

2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as informações 

prestadas pelas autoridades coatoras.

3. Assim, notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgarem 

necessárias (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

4. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no 

prazo de 10 (dez) dias (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

5. Decorrido o prazo, com ou sem informações, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar.

6. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38948 Nr: 801-51.2018.811.0082
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA BENEDITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CORRÊA DA 

COSTA/ PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 

300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei 

n. 7.347/1985, para determinar a requerida que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, desocupe o imóvel construído em área pública ocupada 

indevidamente localizada na Av. Ponce de Arruda, em frente ao lote 2 do 

loteamento Pirinéu, em Várzea Grande, com a consequente demolição e 

remoção das construções.Em caso de descumprimento da ordem, fixo 

multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 536, 

§1º, c/c artigo 537, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo 

de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos 

legais supracitados.Intimem-se a requerida para que cumpra a decisão e, 

na oportunidade, cite-a para, querendo, apresentar defesa no prazo 

legal.Intime-se o Município de Várzea Grande para, querendo, ingressar no 

feito.Proceda-se a publicação do edital de que trata o art. 94 do Código de 

Defesa do Consumidor.Cumpra-se, expedindo o necessário.Cuiabá, 26 de 

março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39035 Nr: 867-31.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Cite-se o ESTADO 

DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335, todos do Código de 

Processo Civil.Deixo de designar audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, eis que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, 

que não admitem autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32124 Nr: 3370-93.2016.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO IMÓVEIS LTDA, RUY PINHEIRO 

DE ARAUJO, TOP IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno carvalho de souza - 

OAB:19198O, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264, MARIANA 

ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pedido do Ministério Público. Intime-se os executados para 

manifestarem se pretendem executar a obra ou por terceiros, nos termos 

do art. 817 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, após, 

vistas ao MP.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37368 Nr: 3526-47.2017.811.0082

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO APARECIDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARGO 

THIMMIG - OAB:10.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SILVIO APARECIDO CAMPOS, qualificado nos autos, propôs a presente 

ação anulatória em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

À fl. 22 consta certidão do cartório distribuidor informando que a parte 

autora não efetuou o recolhimento das custas.

É o relatório.

 Decido.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, dispõe no item 2.14.2, da Seção 14 – As Custas 

Processuais que:

“2.14.2 – A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível”.

 Verifica-se, no entanto, que não restou comprovado nos autos a 

incapacidade momentânea para o pagamento das taxas e custas judiciais, 

muito menos pedido nesse sentido.

Diante do exposto, determino a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, realize emenda à inicial no sentido de proceder ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

e cancelamento da distribuição.

Não havendo o pagamento das referidas custas, proceda-se, Srª Gestora, 

conforme disposto no item 2.14.2.1 da CNGC.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37136 Nr: 3378-36.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDU OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, pretende o embargante uma nova análise de matéria de fato 

já decidida na decisão objurgada, finalidade para a qual não se presta o 

recurso de embargos de declaração, que é destinado tão somente a sanar 

eventual omissão, contradição ou obscuridade contida no julgado.Com 

essas considerações, REJEITO, em sua totalidade, os presentes 

embargos declaratórios.Cuiabá, 22 de março de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38457 Nr: 448-11.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIMAR SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DE MATO 

GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação anulatória proposta SEDIMAR SARTORI qualificado nos 

autos, em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E 

ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a 

determinação para que os requeridos se abstenham de inscrever o nome 

do autor em dívida ativa e, caso já tenha inscrito, suspender os efeitos até 
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a decisão de mérito.

Constata-se que a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, não tem personalidade jurídica para 

defender-se em juízo, não possuindo capacidade exigida para figurar no 

polo passivo desta ação.

Dessa forma, determino sua exclusão do polo passivo da ação, com as 

devidas retificações no sistema e na capa dos autos, devendo 

permanecer apenas o Estado de Mato Grosso.

Analisando os documentos que acompanham a inicial, verifica-se que o 

auto de inspeção encontra-se ilegível,

Assim, com fundamento no artigo 321, do Código de Processo Civil, 

assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora emende a 

inicial, sob pena de indeferimento, devendo trazer aos autos a cópia 

legível do Auto de Inspeção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá, 21 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38826 Nr: 708-88.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GHEDINI RAMOS - 

OAB:230015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no artigo 321, do Código de Processo Civil, assinalo o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora emende a inicial, sob 

pena de indeferimento, devendo trazer aos autos a cópia legível do Auto 

de Inspeção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

Cuiabá, 21 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 2073-17.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAO RIBEIRO FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIRÓZ 

FULLIN - OAB:OAB/MT 11.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32457 Nr: 217-18.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA DE FATIMA MARTINS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY 

SANTANA - OAB:MT 19.555/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34767 Nr: 1807-30.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente de 

Mato Grosso - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geize Aranha de Medeiros - 

OAB:10.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.

2. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência preliminar, saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34631 Nr: 1720-74.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDER SOUZA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:OAB/MT 19.138

 Assim, ausente qualquer hipótese prevista no artigo 397, do Código de 

Processo Penal capaz de ensejar a absolvição sumária do acusado 

EVANDER SOUZA QUEIROZ, rejeito suas teses defensivas, e designo o 

dia 31 de julho de 2018, às 14h30, para audiência de instrução e 

julgamento, conforme determina o art. 399 do CPP.Intimem-se as partes e 

as testemunhas arroladas na acusação, bem como as indicadas pela 

defesa, ser for o caso, para comparecerem à audiência. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 5930 Nr: 434-47.2006.811.0082

 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: ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Renato Arruda Pimenta, Edith 

Bechtel, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:PROC DO EST. MT, Patryck Araújo Ayala - Procurador 

do Estado de MT - OAB:, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - 

OAB Nº 3968 - OAB:PROC. GERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A, Marta Xavier da Silva - OAB:12162, Paulo Emílio 

Magalhães - OAB:3.632

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

Advogada Marta Xavier da Silva, OAB/ 12162, para que devolva os autos 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30602 Nr: 2075-21.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:OAB/MT 15.380/O, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:OAB/MT 

2.693/B

 Certfico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Advogado CLONILCE IZABEL BONATTO OAB/MT 15.380/O, para retirar a 

petição embargos à execução a fim de distribuir, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 1526-74.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Barrios Junior - 

OAB:16640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que impulsiono os 

autos para a parte requerente, querendo apresentar impugnação à 

contestação ( fls 233/241) , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29005 Nr: 993-52.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCIA IND. E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:OAB/MT 13.546

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição da 

executada em que requer o desbloqueio da penhora realizada (fls. 24/27), 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 1334-25.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pedro Szezupior dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Nepomuceno 

Cabral - OAB:5344

 Vistos.

Intime-se o executado para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto à petição do exequente às fls. 131/132.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11255 Nr: 1082-85.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Andaline Ltda, Ilias Antônio de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FLÁVIO ROCHA - 

OAB:OAB/MG 145.450, CAIO FLÁVIO ROCHA DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MG 145.450, CÁSSIO MARTINS FATURETO - OAB:OAB/MG 

99.526

 Vistos.

1. Defiro o pedido de fl. 221.

2. Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados (fl. 221), para 

comprovar o cumprimento das obrigações descritas no Termo de 

Ajustamento de Conduta - TAC às fls. 17/21 com apresentação de um 

novo PRAD, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

4. Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27578 Nr: 18-30.2016.811.0082

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oeiras Empreemdimentos e Administração Imobiliária 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:11980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves dos Santos 

Junior-Procurador do Municipio de Cuiabá - OAB:19.464B

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito (art. 523, do CPC/2015), sob pena de multa de 

10% sobre o referido valor, já requerida pela parte credora.

2. Não sendo paga a dívida no prazo legal, determino a penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem à liquidação do débito ou o 

arresto de tais bens, caso ocorra a hipótese do artigo 830, do CPC/2015, 

observado ainda o disposto no §1º, do referido artigo.

3. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá ser intimado também o 

cônjuge da parte devedora, se casada for, e nos termos do §1º, do artigo 

828, do CPC/2015, caberá à parte credora providenciar o respectivo 

registro no ofício imobiliário, com a consequente comunicação ao juízo.

4. Decorrido o prazo do item 1 sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525, do CPC/2015).

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 21 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 1526-74.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Barrios Junior - 

OAB:16640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por JAIR BENEDETTI, qualificado nos autos, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da 

medida liminar para suspender “os efeitos da Decisão Administrativa n. 

383/SPA/SEMA/2013, bem como ordenar que o requerido se abstenha de 

proceder a interposição de qualquer cobrança judicial/execução fiscal 

para cobrar a multa instituída pela Decisão Administrativa n. 

383/SPA/SEMA/2013”.

Todavia, entendo necessário antes de apreciar o pedido liminar ouvir a 

parte contrária, razão pela qual postergo a análise do pleito após 

manifestação do requerido, o que ora determino fixando para tanto o 

prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se

Varas Criminais
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1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 11217-19.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

ÂNGELA MARIA BARCELOS XAVIER

RÉU(S): BRUNO SOUZA NOGUEIRA

INTIMANDO: Réu(s): Bruno Souza Nogueira, Rg: 2080098-3 Filiação: 

Vanildo Nogueira e Lindinalva das Flores Souza, data de nascimento: 

18/02/1991, brasileiro(a), natural de Campo grande-MS, solteiro(a), 

Endereço: Rua Elvira Matos de Oliveira, n° 615, Bairro: Jardim Universitário, 

Campo Grande -MS

FINALIDADE: Intimar o acusado, BRUNO SOUZA NOGUEIRA, para 

comparecer a sessão de julgamento, que será realizada no dia 

07/05/2018, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

 ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos etc.Defiro a oitiva das testemunhas 

indicadas pelas partes na fase do artigo 422 do Código de Processo 

Penal.Requisição de antecedentes criminais como de costume e requerido. 

No mais, não havendo diligências a serem realizadas nem irregularidades 

a serem sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, 

ordenando que o pronunciado seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal 

Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 07 de maio de 2018, às 

13h30, no Plenário do Tribunal do Júri desta capital. Tome a Escrivania as 

providências necessárias à realização do julgamento. Intimem-se. 

Cumpra-se".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 27 de março de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 34537 Nr: 1659-33.2003.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, ADOLFO ARINI - OAB:6727

 CERTIDÃO PARA INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado ADOLFO ARINI, OAB N. 6727/MT, 

para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima descritos, com 

carga desde a data de 20/01/2015, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 73792 Nr: 6561-53.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CALDAS RODRIGUES - 

OAB:6591/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:, CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - OAB:11356

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena de Nicássio José Barbosa, em 

cumprimento de pena no livramento condicional, conforme se vê no termo 

deliberativo de fls. 961, datado de 18 de agosto de 2016.

Às fls. 1089/1093, o penitente requereu a reabilitação, com fundamento no 

art. 202, da LEP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido, aplicando-se os efeitos descritos no art. 202 da LEP.

Pois bem, considerando que há patrono constituído nos autos, como 

demonstra a procuração de fls. 965, e que o pleito de reabilitação (fls. 

1089/1093) foi confeccionado pelo próprio penitente, a fim de se evitar 

futuras nulidades, DETERMINO a intimação do patrono constituído a fls. 

965, para realizar a defesa técnica do penitente, bem como, para se 

manifestar acerca do cálculo de pena de fls. 1088.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 157209 Nr: 4561-12.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK PEDRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando ERICK PEDRO DE 

CAMPOS.

O Ministério Público requer a extinção da punibilidade do apenado, 

justificando que sobreveio a notícia de sua morte, comprovada através da 

cópia da certidão de óbito, juntada aos autos.

É o relato do necessário.

 Decido.

Preceitua o art. 107, inc. I do CP, que: extingue-se a punibilidade: I – pela 

morte do agente.

Assim, diante a certidão de óbito do reeducando acostada aos autos, é de 

ser reconhecida a extinção da punibilidade relativa às Guias de Execução 

objeto desse processo executivo de pena.

ISTO POSTO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL do apenado, 

pela morte do agente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas de estilo.

 P.R. I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 97077 Nr: 3232-67.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO DOS SANTOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos, etc.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando CLODOALDO 

DOS SANTOS ANJOS.

Instado a se manifestar, o representante ministerial requereu seja 

declarada a extinção da pena do penitente, devido ao seu integral 

cumprimento.

É o breve relatório.

Fundamento.
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DECIDO.

O art. 66 da Lei de Execuções Penais, prevê dentre as competências do 

Juízo da execução penal a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade, e consequentemente, a declaração da extinção da pena, pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, verifico que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

CLODOALDO DOS SANTOS ANJOS para todos os fins de direito.

Ciência ao MP e à Defesa.

Vistas ao Ministério Público para manifestar acerca da extinção da pena 

de multa.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390019 Nr: 15790-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323

 Vistos.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando ANDERSON DE 

SOUZA, que cumpre a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Instado a se manifestar, o representante ministerial requereu seja 

declarada a extinção da pena do penitente, devido ao seu integral 

cumprimento, conforme cálculo de fls. 62.

É o breve relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O art. 66 da Lei de Execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de execução penal, a atribuição da declaração de extinção de 

punibilidade e, consequentemente, a declaração da extinção da pena pelo 

seu cumprimento.

Assim, em consonância com a manifestação favorável do Ministério 

Público, tem-se que a pena imposta nestes autos já foi cumprida 

integralmente.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta, do 

presente executivo de pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

ANDERSON DE SOUZA, para todos os fins de direito.

Notifique-se o recuperando para que efetue o pagamento da pena de 

multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às URGENTES providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 324009 Nr: 3310-85.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON CESAR DE SOUZA, CIRLENE DE 

SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, IVAN SALES GARCIA - 

OAB:8557

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:IVAN SALES GARCIA. OAB/MT: 8557

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Cumpra-se o disposto no item 6, com 

relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º 

do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 438412 Nr: 14850-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WILLIAN EVANGELISTA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

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 13:45 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Para fins de readequação de pauta, 

marco audiência para o dia 09/05/2018 ás 13h45min, destinada a 

inquirição de 04 testemunhas de acusação, 04 testemunhas de defesa e o 

interrogatório de 01 réu. Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 434178 Nr: 25452-83.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES ARAUJO, OZIEL 

GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIENCIA

Prazo:05

Intimando:DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO. OAB/MT: 10402

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

17/04/2018, ÀS 16:00 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

INTERROGATÓRIO, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, etec. As partes manifestaram nesta audiência 

que concordam com a prova emprestada que consta dos autos principais 

referentes aos outros acusados, requerendo juntada do “cd” audiovisual 

no presente feito, a fim de que seja designado apenas interrogatório do 

acusado, que desde já, marco para 17/04/2018 ás 16h00min. Cumpra-se".

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 410929 Nr: 15644-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT

 Edital Genérico ME107
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Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. FERNANDO MARQUES E SILVA. OAB/MT: 7731

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A), acima qualificado, mais 

precisamente para atualizar os endereços das testemunhas de defesa 

arroladas nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Dê-se vista ao Ministério Público, conforme 

requerido no item. Após, Dê-se vista a Defesa, conforme requerido no item 

6. Para audiência em continuação, designo o dia 11/04/2019 ás 13h45min., 

para as oitivas de 02 testemunhas comuns e o interrogatório do réu Paulo 

Henrique Santana. Saem os presentes devidamente intimados. 

Requisitem-se. Intimem-se, observando a ocorrência 02. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362096 Nr: 1229-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DOS ANJOS SOUZA, EDER FRANK 

PAIXÃO PINTO SILVA, JEFFERSON GARCIA FERREIRA, HIGOR RANGEL 

SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER FRANK PAIXÃO PINTO SILVA, Cpf: 

05730398107, Rg: 26451603, Filiação: Alessandra Paixão Pinto e Edy 

Frank de Jesus Silva, data de nascimento: 03/01/1996, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 3637-1638. 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 todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR os réus THIAGO DOS ANJOS SOUZA, EDER FRANK 

PAIXÃO PINTO, JEFFERSON GARCIA FERREIRA e HIGOR RANGEL 

SOARES FERREIRA, qualificados nos autos nas sanções descritas no art. 

155, § 4º, I, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal c.c. 244-B, da Lei 

n. 8.069/90 c.c. art. 70, do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, 

consequentemente, à dosimetria da pena.4.1. RÉU THIAGO DOS ANJOS 

SOUZA:4.1.1. Crime de Furto Qualificado Tentado:a) Circunstâncias 

judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu 

normal à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, 

sendo o acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir 

a sua conduta social nem sua personalidade. Os motivos do crime e 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei 

por bem fixar a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Elevo a pena base considerando a 

quantidade de qualificadoras incidentes na prática do crime.b) 

Circunstâncias legais:Não há circunstancias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Não 

há causas de aumento de pena a serem consideradas.Presente a causa 

de diminuição descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3 (um terço) - considerando o iter criminis percorrido 

pelo agente, chegando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para este 

crime.4.1.2. Crime de Corrupção de Menor:a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu normal à 

espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o 

acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a sua 

conduta social nem sua personalidade. Os motivos do crime e 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.Não havendo 

causas a influir no quantum de pena atribuído, torno definitiva a pena de 

01 (um) de reclusão para este crime.4.1.3. Concurso Formal:Tendo em 

vista que o réu praticou 02 (dois) crimes, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de execução, e ainda, tendo 

em vista que as penas aplicadas são diferentes [01 (um) ano e 08 (oito) 

meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e [01 (um) de reclusão] 

considerarei a pena mais grave [01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa], a elevando em 1/6 (um sexto), atingindo a 

pena privativa de liberdade o patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.4.1.4. Pena Definitiva: 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu THIAGO DOS ANJOS SOUZA em 01 

(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.4.1.5. Regime:O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, conforme art. 33, § 2º, “C” do CP.4.2. RÉU EDER FRANK PAIXÃO 

PINTO:4.2.1. Crime de Furto Qualificado Tentado:a) Circunstâncias 

judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu 

normal à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, 

sendo o acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir 

a sua conduta social nem sua personalidade. Os motivos do crime e 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei 

por bem fixar a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Elevo a pena base considerando a 

quantidade de qualificadoras incidentes na prática do crime.b) 

Circunstâncias legais:Não há circunstancias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Não 

há causas de aumento de pena a serem consideradas.Presente a causa 

de diminuição descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3 (um terço) - considerando o iter criminis percorrido 

pelo agente, chegando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para este 

crime.4.2.2. Crime de Corrupção de Menor:a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu normal à 

espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o 

acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a sua 

conduta social nem sua personalidade. Os motivos do crime e 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.Não havendo 

causas a influir no quantum de pena atribuído, torno definitiva a pena de 

01 (um) de reclusão para este crime.4.2.3. Concurso Formal:Tendo em 

vista que o réu praticou 02 (dois) crimes, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de execução, e ainda, tendo 

em vista que as penas aplicadas são diferentes [01 (um) ano e 08 (oito) 

meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e [01 (um) de reclusão] 

considerarei a pena mais grave [01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa], a elevando em 1/6 (um sexto), atingindo a 

pena privativa de liberdade o patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.4.2.4. Pena Definitiva: 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu EDER FRANK PAIXÃO PINTO em 01 (um) 

ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, 

fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.4.2.5. 

Regime:O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, 

conforme art. 33, § 2º, “C” do CP.4.3. RÉU JEFFERSON GARCIA 

FERREIRA:4.3.1. Crime de Furto Qualificado Tentado:a) Circunstâncias 

judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu 

normal à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, 

sendo o acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir 

a sua conduta social nem sua personalidade. Os motivos do crime e 
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circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei 

por bem fixar a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Elevo a pena base considerando a 

quantidade de qualificadoras incidentes na prática do crime.b) 

Circunstâncias legais:Não há circunstancias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Não 

há causas de aumento de pena a serem consideradas.Presente a causa 

de diminuição descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual 

reduzo a pena em 1/3 (um terço) - considerando o iter criminis percorrido 

pelo agente, chegando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para este 

crime.4.3.2. Crime de Corrupção de Menor:a) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do réu normal à 

espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o 

acusado tecnicamente primário. Não há elementos para se aferir a sua 

conduta social nem sua personalidade. Os motivos do crime e 

circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de 

reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes e 

atenuantes a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.Não havendo 

causas a influir no quantum de pena atribuído, torno definitiva a pena de 

01 (um) de reclusão para este crime.4.3.3. Concurso Formal:Tendo em 

vista que o réu praticou 02 (dois) crimes, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de execução, e ainda, tendo 

em vista que as penas aplicadas são diferentes [01 (um) ano e 08 (oito) 

meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e [01 (um) de reclusão] 

considerarei a pena mais grave [01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa], a elevando em 1/6 (um sexto), atingindo a 

pena privativa de liberdade o patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 

10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.4.3.4. Pena Definitiva: 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu JEFFERSON GARCIA FERREIRA em 01 

(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.4.3.5. Regime:O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, conforme art. 33, § 2º, “C” do CP.4.4. RÉU HIGOR RANGEL 

SOARES FERREIRA:4.4.1. Crime de Furto Qualificado Tentado:a) 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta do réu normal à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado tecnicamente primário. Não há 

elementos para se aferir a sua conduta social nem sua personalidade. Os 

motivos do crime e circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As 

consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima em 

nada contribuiu para o resultado. Portanto, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.Elevo a pena base 

considerando a quantidade de qualificadoras incidentes na prática do 

crime.b) Circunstâncias legais:Não há circunstancias agravantes e 

atenuantes a serem consideradas.c) Causas de diminuição e de aumento 

de pena:Não há causas de aumento de pena a serem 

consideradas.Presente a causa de diminuição descrita no art. 14, inciso II, 

do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/3 (um terço) - 

considerando o iter criminis percorrido pelo agente, chegando a pena de 

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual 

torno definitiva para este crime.4.4.2. Crime de Corrupção de Menor:a) 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta do réu normal à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado tecnicamente primário. Não há 

elementos para se aferir a sua conduta social nem sua personalidade. Os 

motivos do crime e circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As 

consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima em 

nada contribuiu para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do 

Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 

01 (um) ano de reclusão.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes e atenuantes a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causas de aumento e de diminuição da 

pena.Não havendo causas a influir no quantum de pena atribuído, torno 

definitiva a pena de 01 (um) de reclusão para este crime.4.4.3. Concurso 

Formal:Tendo em vista que o réu praticou 02 (dois) crimes, nas mesmas 

condições de tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de execução, e 

ainda, tendo em vista que as penas aplicadas são diferentes [01 (um) ano 

e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e [01 (um) de 

reclusão] considerarei a pena mais grave [01 (um) ano e 08 (oito) meses 

de reclusão e 10 (dez) dias-multa], a elevando em 1/6 (um sexto), 

atingindo a pena privativa de liberdade o patamar de 01 (um) ano, 11 

(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.4.4.4. 

Pena Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu HIGOR RANGEL 

SOARES FERREIRA em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de 

reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do 

salário mínimo vigente.4.4.5. Regime:O regime inicial de cumprimento da 

pena será o ABERTO, conforme art. 33, § 2º, “C” do CP.5. Substituição da 

Pena:Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, 

considerando, ainda, que se tratam de réus primários e que preenchem os 

demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem 

substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas 

restritivas de direitos, para os acusados, em consonância com o disposto 

no art. 44, § 2º, do Código Penal, as quais serão definidas pelo Juízo das 

Execuções Penais, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao 

crime.6. Deliberações Finais:Com relação aos objetos apreendidos à fl. 

105, declaro o perdimento dos mesmos uma vez que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.Isento os acusados do 

pagamento das custas e despesas processuais.Com o trânsito em 

julgado, expeça-se guias para a execução da pena, instruindo-a com as 

peças, nos termos do que dispõe a CNGC.Após, comunique-se as 

condenações via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. Intime-se a 

vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do Código de 

Processo Penal. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2017.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO 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, Carolina Aparecida 

Ribeiro, digitei.

Cuiabá, 23 de março de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385626 Nr: 20925-25.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAY LEITE DE MELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLAY LEITE DE MELO E SILVA, Rg: 

1620044-6, Filiação: Maria José Leite de Melo e Silva e Leylson Galdino de 

Melo e Silva, data de nascimento: 31/01/1981, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O ACUSADO, ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE 

CONSTITUA NOVO ADVOGADO INFORMANDO O NOME COMPLETO E O 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO DA OAB

Despacho/Decisão: Vistos etc.Intime-se o acusado por edital, para que 

constitua NOVO advogado, informando o nome completo, número da 

inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo 

manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as informações mínimas 

capazes de identificar o novo advogado indicado, inviabilizando o 

conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua intimação pelo 

juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será automaticamente 

nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, devendo essa 

advertência constar expressamente no mandado e ser devidamente 

certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao seu 

cumprimento.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada à 
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necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 16 de março de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHOJuiz 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, Carolina Aparecida 

Ribeiro, digitei.

Cuiabá, 23 de março de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 492921 Nr: 32274-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO DE SOUSA HUNGRIA, LUAN 

ERALDO DOS SANTOS, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24.415

 Vistos etc.

 I – Declaro encerrada a instrução.

II – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 III – Quanto ao pedido de liberdade, vistas ao MP para urgente 

manifestação, vindo-me conclusos, sem demora.

IV - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 DOUGLAS STRACHICINI

Promotor de Justiça em substituição legal

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 ALESSANDRA CAMARGO FIGUEIREDO

 Advogada de defesa (Luan)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 168692 Nr: 15983-81.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANCELMO VILELA, GILBERTO 

GONÇALVES DOS SANTOS, VALDEIR PRIMO OU PRINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RUSSO FILHO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15983-81.2010.811.0042 (CÓDIGO: 168692)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RENATO ANCELMO VILELA

 GILBERTO GONÇALVES DOS SANTOS

 VALDEIR PRINS PEREIRA

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 383.

Cite-se o réu VALDEIR PRINS PEREIRA por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo o réu, certifique-se e abram-se 

novas vistas ao Ministério Público.

Foi decretada a revelia do acusado GILBERTO GONÇALVES DOS 

SANTOS, conforme verifica-se à fl. 337.

Com relação ao acusado RENATO ANCELMO VILELA, DESIGNO o dia 

24.05.2018, às 14h00min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 476152 Nr: 16020-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR, RENAN 

ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - 

OAB:20328

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 16020-64.2017.811.0042 (CÓDIGO: 476152) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉUS: VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA 

AGUIAR e RENAN ALVES DE OLIVEIRA Vistos. Em análise a resposta à 

acusação apresentada em favor dos acusados às fls. 155/161 e 189, 

constato que os elementos apresentados não são suficientes para afastar 

ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. Ademais, 

inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e da 

culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria.. A defesa pede a absolvição sumária do 

réu, trazendo alegações que incursionam no mérito da causa, o que deve 

ser objeto de análise a partir das provas a serem colhidas durante a 

instrução. Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento 

da denúncia. Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência 

única de instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo 

este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ. Diante disso e ante a impossibilidade de 

lançamento de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido 

ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de março de 

2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 327942 Nr: 7851-64.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leidydaime Barros de 

Almeida - OAB:16384, THAIANE DE FREITAS SANTOS - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 7851-64.2012.811.0042 (CÓDIGO: 327942)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: EDILSON DIAS GOMES

 Vistos etc.

Sentença condenatória proferida às fls. 197/201.

 A defesa do acusado interpôs recurso de apelação com as devidas 

razões às fls. 206/228.

O recurso é tempestivo conforme certidão de fl. 229.

 O Ministério Público apresentou as devidas contrarrazões às fls. 230/234.

RECEBO a Apelação interposta pelo réu, em efeito devolutivo.
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Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais, do 

artigo 601, caput, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de março 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438540 Nr: 14988-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14988-58.2016.811.0042 (CÓDIGO: 438540)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA

 Vistos.

Os autos retornaram conclusos pois resta pendente a citação pessoal do 

acusado, pois o oficial de justiça ao cumprir o alvará de soltura, deixou de 

cumprir a ordem de citação.

Sendo assim, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Pontes e 

Lacerda (MT) a fim de citar o acusado no endereço constante à fl. 115 

verso.

Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em sua 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP).

 Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o Oficial de Justiça observar o que 

determina o item 7.5.1.4 da CNGC, indagando o acusado se ele pretende 

constituir advogado ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça 

deverá mencionar as razões pelas quais o denunciado não tem a intenção 

de contratar defensor, consoante item 7.5.1.5 da CNGC.

Caso o denunciado informe que possui advogado, determino que o Oficial 

de Justiça indague-o acerca do nome do causídico e endereço ou telefone 

ou outros dados que permitam a sua imediata localização.

 Havendo nos autos, conste no mandado de citação pontos de referências 

para a localização do endereço residencial e/ou comercial do réu. – item 

7.5.1.2 da CNGC.

Certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de março de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388678 Nr: 2800-67.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/B

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 2800-67.2015.811.0042 (CÓDIGO: 388678)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: VALTEMIR GOMES DE ARAÚJO FILHO

 Vistos.

 I – Compulsando os autos, verifico que a testemunha de acusação foi 

devidamente ouvida através da Carta Precatória juntada aos autos nas fls. 

258/265, restando pendente a oitiva da testemunha de defesa e o 

interrogatório do acusado.

II - Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

III - Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388154 Nr: 28543-16.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13382

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 28543-16.2014.811.0042 (CÓDIGO: 388154)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: MAYCON DE OLIVEIRA MARQUES

 Vistos etc.

Sentença condenatória proferida às fls. 300/306.

 O acusado foi intimado pessoalmente da r. decisão e manifestou o desejo 

de não apelar da decisão, conforme certidão de fl. 331.

 A defesa do acusado interpôs recurso de apelação com as devidas 

razões às fls. 308/320.

Em que pese o acusado ter declarado que não pretendia recorrer da 

sentença condenatória, é pacificado o entendimento de que a defesa 

técnica prevalece sobre a defesa leiga, ainda mais quando a mesma é 

seguida de procuração para tanto assinada pelo acusado.

O Ministério Público apresentou as devidas contrarrazões às fls. 321/325.

O recurso é tempestivo conforme certidão de fl. 326.

 RECEBO a Apelação interposta pelo réu, em efeito devolutivo.

Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais, do 

artigo 601, caput, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de março 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 468702 Nr: 8623-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE BEZERRA DA SILVA, 

WALMIR FERNANDO DA SILVA, WESLEY SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA Nº 8623-51.2017.811.0042 (Código: 468702) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉUS: MARCSO FELIPE 

BEZERRA DA SILVA WALMIR FERNANDO DA SILVA WESLEY SILVA DE 

SOUZA Vistos. Compulsando os autos, observo que o acusado WALMIR 

FERNANDO DA SILVA comprovou a propriedade do veículo e juntou a 

estes autos o Certificado de Registro de Veículo, conforme se infere na fl. 

273. Sendo assim, DEFIRO a restituição do veículo Wolkswagen Golf, 

placas JGD 0468, ano 2002/2002, cor prata, nos termos do pedido, bem 

como a restituição do CRLV do referido veículo encartado à fl. 64 destes 

autos. Com relação ao aparelho celular Samsung J2 de cor dourada, o 

acusado deixou de comprovar a propriedade, razão pela qual determino 

que sua restituição deverá ser feita somente após a comprovação da 

propriedade do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

assinalado e não comprovada a propriedade, decreto o perdimento do 
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aparelho celular Samsung J2 de cor dourada, ora requerido, nos termos 

na CNGC. Por fim, considerando deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ. Diante disso e ante a impossibilidade de 

lançamento de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido 

ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de março 

de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 496873 Nr: 36047-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER COSTA PICOU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FURLANI 

BERNARDINELLI - OAB:21131/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 36047-68.2017.811.0042 (CÓDIGO: 496873) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: WAGNER COSTA PICOU Vistos. Em 

análise a resposta à acusação apresentada em favor do acusado às fls. 

64/69, constato que os elementos apresentados não são suficientes para 

afastar ou descaracterizar, in limine, o delito imputado na denúncia. 

Ademais, inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e 

da culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal. Outrossim, a exordial descreve, 

satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza crime tipificado na lei 

penal, e está lastreada em documentos e outros elementos de convicção 

encartados nos autos do inquérito policial, demonstrada a materialidade e 

indícios suficientes da autoria.. A defesa pede a absolvição sumária do 

réu, trazendo alegações que incursionam no mérito da causa, o que deve 

ser objeto de análise a partir das provas a serem colhidas durante a 

instrução. Assim, nos termos do art. 399, do CPP, mantenho o recebimento 

da denúncia. Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência 

única de instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo 

este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ. Diante disso e ante a impossibilidade de 

lançamento de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido 

ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 

2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315916 Nr: 14992-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR PÍNTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:21.610

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14992-71.2011.811.0042 (CÓDIGO: 315916)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: ODEMAR PINTO DE MORAES

 Vistos.

1. Uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da prisão 

cautelar do acusado ODEMAR PINTO DE MORAES, qual seja, assegurar a 

aplicação da lei penal, não mais subsiste, a revogação do édito é de rigor 

(art. 316 do CPP).

2. Assim, RESTABELEÇO o curso do processo, bem como revogo a prisão 

preventiva do réu ODEMAR PINTO DE MORAES. Todavia aplico-lhe as 

seguintes medidas cautelares:

a) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, I, CPP);

b) Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, por período 

superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo (art. 319, 

IV, CPP);

3. RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido anteriormente em seu 

desfavor, caso este não tenha sido cumprido SOMENTE APÓS A 

CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO NO ENDEREÇO CONSTANTE À FL. 87.

4. Proceda a Sra. Gestora a retirada/baixa do mandado expedido em 

desfavor do acusado ODEMAR PINTO DE MORAES no Sistema de 

Cadastro Nacional de Mandado de Prisão do CNJ.

5. Intime-se a defesa do acusado ODEMAR PINTO DE MORAES para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal, bem como compareça 

neste juízo para assinar a petição de fls. 77/85.

6. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 387825 Nr: 1906-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1906-91.2015.811.0042 (CÓDIGO: 387825)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CLAUDINEI MENDES DE SOUZA

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as testemunhas de acusação Edem 

José Lemes e Marcelo Luiz Leite Pereira foram ouvidos às fls. 91/92, 

foram expedidas Cartas Precatórias para as oitivas da testemunhas de 

defesa Alessandra Potrich da Cruz (fl. 82), André de Noronha Souza e 

Edvan Nonato de Campos (fl. 84), bem como foi expedida Carta Precatória 

para o interrogatório do acusado (fl. 80), sendo assim, aguarde-se o 

cumprimento das mesmas.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de março de 2018.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 322763 Nr: 1931-12.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PULCHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO PULCHERIO 

CESPEDES - OAB:

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU PAULO, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 430054 Nr: 5632-39.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ANDRADE DE OLIVEIRA, DELCINEY 

APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:

 2. Fundamentação:Em análise à resposta à acusação apresentada em 

favor do acusada JESSICA ANDRADE DE OLIVEIRA às fls. 221/226, 

constato que os elementos apresentados não são suficientes para afastar 

ou descaracterizar, in limine, os delitos imputados na denúncia. Outrossim, 

a exordial descreve, satisfatoriamente, conduta que, em tese, caracteriza 

crime tipificado na lei penal, e está lastreada em documentos e outros 

elementos de convicção encartados nos autos do inquérito policial, 
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demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria. Ademais, 

inexistem causas manifestas de excludente da ilicitude do fato e da 

culpabilidade, tampouco causa extintiva da punibilidade, nos termos do 

artigo 397 do Código de Processo Penal, além do fato da defesa 

apresentar questões de mérito, as quais serão apreciadas no decorrer da 

instrução processual, pelo que REJEITO as preliminares arguidas e 

determino o prosseguimento do feito.Já o acusado DELCINEY ANDRADE 

DE OLIVEIRA apresentou Resposta à Acusação à fl. 216, contudo esta 

não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais). 

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento 

processual.Contudo, considerando que este juízo não tem mais data 

disponível nos próximos cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados 

para os processos de réus presos, bem como daqueles com prioridade, 

incluindo os constantes das Metas estabelecidas pelo CNJ e ante a 

impossibilidade de lançamento de audiência para período posterior, no 

sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo 

os presentes autos à Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos 

até a elaboração da nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo 

decorrido o prazo supracitado, para os fins cabíveis.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Às providências.Cuiabá - MT, 26 

de março de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 450808 Nr: 27888-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FARIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Vistos etc.

Considerando as manifestações das partes, considerando que o 

armamento apreendido é supostamente de propriedade do acusado (fls. 

30/33), entendo viável que o armamento apreendido nos autos seja 

conservado até o deslinde do processo, ou até que fatos novos surjam 

em a aptidão psicológica do acusado.

Certifique-se e\ comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no art. 3º, do Provimento nº 

05/2017-CGJ.

Ademais, em relação a intimação da defesa concernente a decisão 

lançada no Sistema Apolo (fl. 172/173) de forma equivocada, determino o 

devido cancelamento com urgência, uma vez que tal decisão não faz parte 

dos presentes autos.

No mais, aguarde-se a data da audiência designada nos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 23 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 313281 Nr: 11817-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS, 

WEVERTON OU EVERTON DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:

 Vistos etc;

Sentença prolatada às fls. 190/198.

O acusado WASHINGTON OLIVEIRA SANTOS por meio de advogado 

constituído nos autos interpôs recurso de apelação à fl. 200, com as 

inclusas razões às fls. 208/220.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de fl. 204.

 RECEBO a Apelação interposta pela defesa do acusado WASHINGTON.

O Ministério Público apresentou as suas contrarrazões às fls. 221/225.

Certifique-se o trânsito em julgado para o acusado EWERTON DOS 

SANTOS LIMA.

Em relação ao acusado MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA, 

considerando que os autos encontram-se sentenciado para os demais 

acusados, proceda-se o Cartório o desmembramento dos autos em 

relação ao MARCOS ANTONY BARBOSA DE OLIVEIRA, com posterior 

remessa ao arquivo.

Após, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, observando as formalidades legais, do artigo 601, 

“caput”, do CPP.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de março de 2018.

Lídio Modesto da Silva filho

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 156847 Nr: 4195-70.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA, ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4436-A MT

 Vistos,

Compulsando os autos, verifico que o acusado MAURÍCIO DA SILVA foi 

citado por edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, 

constituiu advogado para sua defesa (fls. 101/103).

Portanto, acolho parcialmente a manifestação ministerial de fls. 104 e, nos 

termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO 

o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado MAURÍCIO 

DA SILVA.

Contudo, deixo de decretar a prisão preventiva do implicado, ante a 

ausência dos requisitos de admissibilidade descritos no art. 313 do CPP.

Proceda a Sra. Gestora o lançamento no Sistema Apolo quanto ao período 

de suspensão do prazo prescricional, nos termos da Súmula 415 do STJ.

 No mais, verifica-se que o acusado ROGÉRIO foi devidamente citado à fl. 

92 e apresentou Resposta à Acusação às fls. 96/97, contudo deixou de 

arguiu qualquer preliminar, informando que adentrará no mérito em sede de 

alegações finais.

Considerando que este juízo não tem mais data disponível nos próximos 

cento e oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de 

réus presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes 

das Metas estabelecidas pelo CNJ e ante a impossibilidade de lançamento 

de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido ao 

travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 23 de março de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 301885 Nr: 19063-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CEZAR RIBEIRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT

 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 
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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): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 454347 Nr: 31813-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550

 Intimação do advogado Marco Antonio Magalhes dos Santos - OAB/MT 

12550 para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 

03/04/2018 Às 15:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 155689 Nr: 3038-62.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Susan Thyara de Moraes 

Dias Oliveira - OAB:16763

 Diante do exposto, em homenagem aos princípios da economia e 

celeridade processuais e, sobretudo, por comungar com os motivos ali 

assentados, adoto também como razões de decidir os fundamentos 

lançados pelo órgão Ministerial, e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

indiciada JONATHAN DE ARAUJO, relativamente ao crime ao final apurado 

nos autos, com base no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso IV, ambos do 

Código Penal.DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos 

pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade. Se decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em 

julgado desta e não houverem sido reclamados os bens 

supramencionados, DECRETO a perda das coisas apreendidas em favor 

da União.Da mesma forma, havendo fiança depositada nestes autos, nos 

termos dos arts. 336 e 337 do CPP , DETERMINO a RESTITUIÇÃO DA 

FIANÇA atualizada.[...].Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de 

dezembro de 2017.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 379378 Nr: 21028-27.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JUNIOR DIAS, ALBERTY JUNIOR 

CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:17686/MT

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 05/07, dos autos para condenar os acusados Fernando 

Júnior Dias e Alberty Júnior Corrêa da Silva já qualificados, nas penas do 

art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 65, incisos I e III, letra 

“d”, todos do Código Penal. Definida, assim, a questão da incidência penal, 

segue-se a individualização e dosagem da pena dos Acusados(...)Da 

dosimetria da pena do acusado FERNANDO JÚNIOR DIAS(...) Diante da 

causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código 

Penal, diminuo a pena em UM TERÇO, fixando-a em TRÊS ANOS, SEIS 

MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO e SEIS DIAS-MULTA, tornando-as 

definitivas, em face da inexistência de qualquer outra causa de aumento 

ou diminuição. Nos termos do artigo 33, § 2º, letra c e § 3º, do Código 

Penal e diante da primariedade do Réu, determino o regime aberto para o 

início do cumprimento da pena. Inaplicável o disposto no artigo 44, do 

Código Penal, tendo em vista a grave ameaça efetivada pelos 

Acusados(...) Da dosimetria da pena do acusado ALBERTY CRISTINA DA 

ROCHA(...)Diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, 

inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em UM TERÇO, fixando-a em 

TRÊS ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO e SEIS 

DIAS-MULTA, tornando-as definitivas, em face da inexistência de qualquer 

outra causa de aumento ou diminuição. Nos termos do artigo 33, § 2º, letra 

c e § 3º, do Código Penal e diante da primariedade do Réu, determino o 

regime aberto para o início do cumprimento da pena. Inaplicável o disposto 

no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista a grave ameaça efetivada 

pelos Acusados(...)”

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511186 Nr: 3872-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKEIAS WENDEL SOUZA MEIRELES, GEAN 

PAULO LIMA NASCIMENTO, MAXSUEL ALMEIDA ARAUJO, VALTER 

AUGUSTO DE JESUS, GABRIEL ROCHA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 

- OAB:16247/B

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

136/138, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO as segregações cautelares de GEAN PAULO LIMA 

NASCIMENTO e MAXSUEL ALMEIDA ARAÚJO.Oficiem-se aos r. juízos 

onde os suspeitos GEAN e MAXSUEL respondem a ação penal, 

comunicando-os sobre as prisões destes neste incidente.Sobre o pedido 

de fls. 139/142, ouça-se o representante do Ministério Público.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510275 Nr: 2993-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GONZALES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270/O

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

fim de prestar informações em HC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 367723 Nr: 22083-81.2012.811.0042

 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): WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - OAB:24577/O, FELIPE CARLOS ALMEIDA - OAB:19847, 

Thiany Paula Rezende Motta - OAB:15610/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 497175 Nr: 36318-77.2017.811.0042

 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): RAIANE DE SOUZA VITORIA, GABRIEL 

MOREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721, JOAO FERNANDES DE SOUZA - OAB:5721/O

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506588 Nr: 45601-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAGALHAES DA SILVA COSTA, 

LUAN CARLOS SILVA SANTANA, DENIZE LOPES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506606 Nr: 45619-48.2017.811.0042

 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): MARCIO FRANÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, BRENA GUIMARÃES DE MORAES - OAB:17032, HUMBERTO 

MORAIS GOMES - OAB:9998, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:15386

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507869 Nr: 690-90.2018.811.0042

 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): STEPHAN GOMES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270/O

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511060 Nr: 3712-59.2018.811.0042

 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): ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460671 Nr: 485-95.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE LOPES DE ALMEIDA SANTOS, 

UESLEI CUSTODIO MADEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UESLEI CUSTODIO MADEIRO, Filiação: 

Arlindo David de Madeiro e Leonilda Lino Custodio, data de nascimento: 

01/06/1984, brasileiro(a), natural de Terra Roxa-, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A,S) Ueslei Custódio 

Madeiro, de conformidade com o despacho abaixo transcrito e da 

Denúncia, cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, bem 

como intimando-o(a, s) para comparecer à audiência que se realizará no 

dia 15 de maio de 2018, às 14:00hs no Edifício do Fórum, no endereço ao 

final indicado, para SER INTERROGADO neste Juízo, oportunidade na qual 

deverá(deverão) se fazer acompanhar de advogado(s).

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, MARLUCE LOPES DE ALMEIDA e UESLEI 

CUSTÓDIO MADEIRO como incursos no art. 33, caput, c/c 40, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.343/2006 (...)".

Despacho/Decisão: "(...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” 

contra os denunciados. Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 15/05/2018 às 14:00 horas, para o interrogatório dos acusados, 

inquirição das testemunhas de acusação e defesa.Citem-se os acusados 

dos termos da ação, sendo que em relação à Marluce, POR EDITAL, e 

intimem-nos da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas 

pelas partes.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Gomes Araújo, 

digitei.

Cuiabá, 26 de março de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 441062 Nr: 17650-92.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maximillian Tonello - OAB:

 Intimação para a defesa apresentar alegações finais no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 498182 Nr: 37333-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, MAYKON 

FEITOSA MILLAS, REGINA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO QUERELANTE PARA DEPOSITAR A 
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DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO QUERELANTE 

E QUERELADOS PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 

02/05/2018 , ÀS 16:00 HORAS. CONSIGNO O PRAZO DE CINCO DIAS 

PARA DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 468655 Nr: 8579-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS TRINDADE, 

ARNALDO SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - 

OAB:19.531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JR - OAB:21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO QUERELANTE PARA COMPROVAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO QUERELANTE E QUERELADOS PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 02/05/2018 , ÀS 15:30 HORAS. CONSIGNO O PRAZO DE 

CINCO DIAS PARA DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 477118 Nr: 16961-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA NOGUEIRA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE SCANDELARI RAUPP - 

OAB:46.106, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, JANAINA 

RUBINA PEDRO PASSARE - OAB:14499, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVISTCH - OAB:26.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO QUERELANTE PARA COMPROVAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO QUERELANTE E QUERELADA PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 

O DIA 02/05/2018 , ÀS 15:00 HORAS. CONSIGNO O PRAZO DE CINCO 

DIAS PARA DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 485026 Nr: 24745-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO ALVES FILHO, CLÁUDIO ROBERTO 

NATAL JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - 

OAB:19.531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR - OAB:21509/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO QUERELANTE PARA COMPROVAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO QUERELANTE E QUERELADOS PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA 

PARA O DIA 02/05/2018 , ÀS 14:30 HORAS. CONSIGNO O PRAZO DE 

CINCO DIAS PARA DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 498184 Nr: 37335-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO DORILEO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO QUERELANTE PARA COMPROVAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO QUERELANTE E QUERELADO PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 

O DIA 02/05/2018 , ÀS 14:00 HORAS. CONSIGNO O PRAZO DE CINCO 

DIAS PARA DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 485381 Nr: 25066-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência:

1) Da Sessão de Instrução designada para o dia 03 de abril de 2018, às 

16h30min, conforme Decisão Ref: 4;

2) Da expedição de Carta Precatória para a Comarca de São Félix do 

Araguaia-MT, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas na 

Denúncia, José Raiumundo Gonçalves de Freitas e Emerson Evangelista 

da Silva, bem como para apresentar quesitos visando instruir a deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 168684 Nr: 15975-07.2010.811.0042

 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): CALIXTO MOISÉS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para 

ciência da designação de audiência para o dia 25/06/2018, às 15:30, a ser 

realizada na Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Carta 

Precatória n. 311-24.2018.811.0019 - código 40233, para oitiva da 

testemunha Aparecido Donizete dos Santos, para, querendo, acompanhar 

a missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 160826 Nr: 8157-04.2010.811.0042

 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): UBIRAJARA BATISTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Lopes da Silva - 

OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA, na(s) pessoa(s) de 

seu(s) patrono(s), para ciência da designação de Audiência de inquirição 

de testemunha(s) referente(s) à Carta Precatória n. 437-07.2018.811.0009 

- código 110121, para oitiva da testemunha Maria José da Silva Lima, 

marcada para o dia 12/04/2018, às 15:30h, na Comarca de Colíder, para, 

querendo, acompanhar a missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506067 Nr: 45061-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI ANDRÉ LESSA PIRES, MAXMICIANO 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 VISTOS ETC.

I. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a 

deflagrar a persecução penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo 

Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), uma vez que preenchidos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 366 de 586



os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e 

inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do mesmo Codex.

II. A ação penal será processada perante o CONSELHO ESPECIAL DE 

JUSTIÇA (art. 27, I, da Lei n° 8.457/92).

III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do(a,s) acusado(a,s). Sendo 

o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na forma da lei para que 

compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta Vara Militar a fim de 

ser(em) citado(a,s).

 No momento da citação o(a,s) acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor 

constituído ou manifestar o desejo de ser(em) assistido(a,s) pela 

Defensoria Pública, devendo a Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao 

lavrar a certidão de citação, sempre que possível, indicar os motivos pelos 

quais o(a,s) acusado(a,s) não tenciona(m) contratar defensor.

IV. INDEFIRO o pleito solicitado pelo Ministério Público no item I da cota que 

acompanha a denúncia, pois não foi comprovada a impossibilidade do 

próprio Parquet fazê-lo (art. 1.373, II, da CNGC Judicial 4ª Edição) e ao 

compulsar o caderno investigativo não se infere existente ofício 

solicitando as informações de antecedentes.

V. Cumpra-se o art. 1.373, III, da CNGC Judicial (4ª Edição).

VI. De outra feita, seguindo a orientação do STF no HC 127900 (Relator 

Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016, divulgado 2.8.2016 e 

publicado 3.8.2016), o(s) interrogatório(s) do(a,s) acusado(a,s) se dará 

ao final da instrução processual.

VII. DESIGNO sessão para sorteio dos Juízes Militares que comporão o 

Conselho Especial de Justiça para o dia 03.04.2018, às 17h15min.

VIII. DESIGNO sessão de posse dos Juízes Militares sorteados e de 

instrução para oitiva das testemunhas militares arroladas pela acusação 

para o dia 09.08.2018, às 17h.

IX. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 48 horas 

após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere o art. 407 

do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor exceções na forma 

do art. 408 do CPPM.

X. Para a realização do ato designado: a) Requisitem-se todos os 

servidores públicos, na forma da lei; b) Testemunhas militares deverão ser 

requisitadas para comparecer a sessão, independentemente do local em 

que estejam; e c) Após a citação do réu e sorteio do Conselho Especial de 

Justiça, expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para oitiva de testemunha(s) 

civil(s) eventualmente arrolada(s) na denúncia e residente(s) em outra(s) 

Comarca(s).

XI. Intimem-se.

XII. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 492694 Nr: 32075-90.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEI COSTA CURITIBA, DAYVIDSON 

CUNHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027, HERMES DA SILVA - OAB:14.884/MT, JOSE CARLOS 

MOURA - OAB:16233

 VISTOS ETC.

Retifico a data da audiência para constar o dia 24.4.2018, às 15 horas.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de recebimento da denúncia.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 505119 Nr: 44128-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON BRUNO FERREIRA MILANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13310/MT

 Nos termos da legislação vigente e art.701, XVII da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, impulsiono os presentes autos para: para intimar o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos ALAERT RODRIGUES DA SILVA, 

16.262 OAB/MT, para que retirar a certidão de crédito de honorários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 100051 Nr: 5601-34.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CÉSAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc;

I- Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado (fls. 

197/198) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 II- Designo, assim, desde logo, o dia 07 de maio de 2018, às 14h, para 

realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata o 

artigo 411, do CPP.

III- Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

trinta dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 81017 Nr: 2007-46.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON LOURENÇO MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 REJEITO, a alegação em sede de preliminar, constante na resposta à 

acusação de fls. 209/215, e , em dando seguimento ao feito, designo o dia 

08 de maio de 2018, às 15h, para a audiência única de que trata o artigo 

411, do CPP. Façam-se as intimações, notificações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

trinta dias, intimando-se as partes para acompanhamento, 

querendo.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 18 de dezembro de 2017 Flávio 

Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 430173 Nr: 5783-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCELO OIAMARÉ DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329/ MT

 Nos termos da legislação vigente e art.701, XVII da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, impulsiono os presentes autos para: para intimar o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA, para que comprova a juntada da procuração da vítima Marcos 

Leonel Flores de Moraes.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 47496 Nr: 1963-95.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENATEL DOS SANTOS ALBERNAZ, 

WALTINHO RAMOS DE ANDRADE, CLEUDINEY MESQUITA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERNANDES DE 

NORONHA ALEIXO - OAB:13766/O, ELÍDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783

 Vistos etc;

Ante o teor da certidão de fls. 270, feita pela Sr.ª Gestora Judiciária, 

redesigno a audiência para o dia 03 de maio de 2018, às 14:00h.

Expeça-se o necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cuiabá/MT, 16 de novembro 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 13453 Nr: 323-33.1999.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT

 Ante o exposto e tudo o mais que consta dos autos, DECLARO, por 

sentença, para todos os efeitos de direito, EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

réu JOSÉ RIBEIRO FILHO, quanto ao ato ilícito que lhe foi imputado na peça 

inicial, por reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, com fundamento nos artigos 107, IV, 1ª figura, e 109, I, do 

Código Penal, ambos do CP.Em consequência, revogo a prisão preventiva 

dantes decretada, determinando o recolhimento dos Mandados de Prisão 

Preventiva, expedidos em desfavor do acusado (fls. 78/88).Façam-se as 

comunicações e anotações de praxe, com as baixas pertinentes à 

supracitada denunciada, observando-se as formalidades legais. Ressalto, 

por oportuno, a desnecessidade da intimação do acusado na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias, bastando a intimação 

de seu defensor, segundo estabelecido na CNGC/MT, item 7.7.9. Mesmo 

porque, a mesma foi processada à revelia e não há endereço certo nos 

autos. Ao arquivo, após. Antes, contudo, verifique-se a existência de 

objeto apreendido, dando-se vista, nessa hipótese, ao Ministério Público, 

para manifestar-se. Desde logo, determino que, se nada requerido nem 

havendo oposição ou pedido de restituição, comunique-se à 

Excelentíssima Juíza Diretora do Fórum sobre o trânsito em julgado desta, 

solicitando, quanto às coisas apreendidas, as providências legais 

cabíveis, tais como remessa, destruição, doação, baixa nos livros de 

registros, etc. Ao reverso, atenda-se ao requerido pelo Ministério Público, 

na forma por ele especificada.Já a Secretaria da Vara deverá proceder, 

se for o caso, à baixa dos registros lançados no sítio do Conselho 

Nacional de Justiça, tudo nos termos da lei e regras contidas na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC), ao tratar sobre depósito e guarda de 

objetos apreendidos (Capítulo 07, Seção 20). P. R. I. C.Cuiabá, 09 de 

novembro de 2017.Flávio Miraglia FernandesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 318688 Nr: 18198-93.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JESUS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB/MT 8.340 - OAB:

 Vistos etc;

Inicialmente homologo a desistência da testemunha Marilza Moreira 

Ferreira, como requerido pelo. Ademais, dando prosseguimento ao 

feitodesigno nova audiencia de instrução e julgamento para o dia 10 de 

maio de 2018, às 14:30h, a fim de ser realizado o interrogatório do réu.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 488067 Nr: 27592-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRYAN TORRES FRANQUELINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Vistos, etc.

Defiro o pedido feito pela defesa à fl. 43.

Para tanto, intime-se o causídico para restituição dos bens apreendidos.

Feito isso, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 58/59.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493145 Nr: 32474-22.2017.811.0042

 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): CHARLES MULLER GONÇALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 [...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o denunciado CHARLES MULLER GONÇALVES DA ROCHA, 

vulgo “Muller”, brasileiro, casado, montador industrial, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 13.09.1992, portador do RG n°. 2444425-1 SSP/MT 

e cadastrado no CPF n°. 048.807.851-21, filho de Antônio Manoel da 

Rocha e Jocineide Gonçalves da Silva, residente na Rua Santa Rita, 

quadra 02, casa 16, Bairro Santa Laura, nesta capital, nas sanções do art. 

33, “caput” da Lei n. 11.343/06. [...] TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA [...] 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Levado 

pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias, 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.Tendo 

em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão 

geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a 

inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação 

do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo 

art. 33 do Código Penal Brasileiro.Por isso, atento ao período de prisão 

provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP) e em 

observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da 

Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO.Considerando que o condenado CHARLES MULLER 

GONÇALVES DA ROCHA deverá cumprir sua pena no regime semiaberto, 

CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento 

de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido ALVARÁ 

DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer 

preso. [...]

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503297 Nr: 42373-44.2017.811.0042

 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): MARIA VITÓRIA DE MACEDO DE JESUS, 

MARIANA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18.098

 Por todas as razões acima e em consonância com a manifestação 

ministerial de fls. 182/184, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão 

preventiva, formulado em favor da ré MARIANA REGINA DE OLIVEIRA.No 

mais, DETERMINO a Sra. Gestora que requisite ao Oficial de Justiça o 

mandado de intimação da corré MARIA VITÓRIA DE MACEDO DE JESUSM 

(fl. 147), com regular cumprimento e, desde já, havendo manifestação pela 

assistência da Defensoria Pública, encaminhe-se o autos à referida 

instituição.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 346847 Nr: 7459-90.2013.811.0042

 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): FLAMBERSON BARROS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Ofício de fl. 270, expedido pela Gerência de Gestão de Bens 

Apreendidos da SEJUDH/MT, informa que o veículo apreendido nestes 

autos já foi entregue, razão pela qual não há o que deliberar a respeito.

Com relação aos demais bens, considerando o teor da certidão de fl. 249, 

DECRETO o perdimento dos bens apreendidos e não reclamados no prazo 

legal em favor da União, com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, 

ambos do Código de Processo Penal.

 Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço 

como sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário. Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 452030 Nr: 29150-58.2016.811.0042

 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): LUZIA HONORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-O/MT

 .Expeça-se, imediatamente, o MANDADO DE CONVERSÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA EM DOMICILIAR, a fim de que seja providenciada a 

transferência da reeducanda para seu endereço residencial, de onde fica 

autorizada a se ausentar apenas mediante autorização judicial, sob pena 

de revogação do benefício, contudo, podendo, ausentar-se para o 

eventual tratamento de saúde (dela ou de seus filhos), sendo-lhe vedada 

a mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo da Causa, 

devendo, igualmente, obter autorização na hipótese de transferência de 

comarca.Exorte-se a autuada de que a quebra das condições estipuladas 

implicará em sintomática revogação do benefício e imediata decretação da 

sua prisão preventiva.Para fins de cumprimento da presente decisão, 

DETERMINO que a Secretaria busque informações sobre o local onde a ré 

LUZIA HONÓRIO DA SILVA se encontra reclusa (se em Rondonópolis ou 

em Cuiabá), expedindo a indispensável missiva caso esteja detida noutra 

comarca.Oficie-se a Central de Monitoramento Eletrônico para ciência da 

presente decisão.No mais, aguarde-se o ato agendado às fls. 127/128, 

expedindo o necessário para sua realização.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 493145 Nr: 32474-22.2017.811.0042

 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): CHARLES MULLER GONÇALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O

 [...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e 

CONDENO o denunciado CHARLES MULLER GONÇALVES DA ROCHA, 

vulgo “Muller”, brasileiro, casado, montador industrial, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 13.09.1992, portador do RG n°. 2444425-1 SSP/MT 

e cadastrado no CPF n°. 048.807.851-21, filho de Antônio Manoel da 

Rocha e Jocineide Gonçalves da Silva, residente na Rua Santa Rita, 

quadra 02, casa 16, Bairro Santa Laura, nesta capital, nas sanções do art. 

33, “caput” da Lei n. 11.343/06. [...] TORNO A PENA CONCRETA E 

DEFINITIVA [...] 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.Levado 

pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (quinhentos e 

cinquenta) dias, 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.Tendo 

em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão 

geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a 

inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação 

do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo 

art. 33 do Código Penal Brasileiro.Por isso, atento ao período de prisão 

provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP) e em 

observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42 da 

Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO.Considerando que o condenado CHARLES MULLER 

GONÇALVES DA ROCHA deverá cumprir sua pena no regime semiaberto, 

CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento 

de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido ALVARÁ 

DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer 

preso. [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 429365 Nr: 4859-91.2016.811.0042

 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): EDILSON QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A/MT

 Nos termos da audiência de folhas 177, intimo a advogada da defesa 

para, no prazo legal, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 485685 Nr: 25346-48.2017.811.0042

 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): IRANILCE EVANGELISTA DA CUNHA, MARA 

MARTA FERREIRA, JÚNIOR ADÃO DE FRANÇA, MARCELO ROBERTO 

CUNHA PADILHA, FABRICIO BEZERRA VIEIRA, HENRIQUE DIAS DE 

SOUZA, ADELINO PADILHA MORAIS FILHO, EDSON MANOEL BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:19658/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207/MT

 Feitas essas considerações, com fundamento no art. 318, inc. V, do CPP 

e com discordância com o parecer ministerial de fls. 358/364, DEFIRO o 

pedido formulado pela defesa e, de consequência, CONVERTO a prisão 
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preventiva da denunciada MARA MARTA FERREIRA em PRISÃO 

DOMICILIAR, lhe aplicando cumulativamente a seguinte medida:I – 

Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja monitorada sua prisão 

domiciliar, devendo, para tanto, comparecer à Central de Monitoramento 

para a colocação da Tornozeleira Eletrônica, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da sua saída do cárcere;Expeça-se, 

imediatamente, o MANDADO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

EM DOMICILIAR, a fim de que seja providenciada a transferência da 

reeducanda para seu endereço residencial, de onde fica autorizada a se 

ausentar apenas mediante autorização judicial, sob pena de revogação do 

benefício, contudo, podendo, ausentar-se para o eventual tratamento de 

saúde (dela ou de seus filhos), sendo-lhe vedada a mudança de endereço 

sem prévia comunicação ao Juízo da Causa, devendo, igualmente, obter 

autorização na hipótese de transferência de comarca.Exorte-se a autuada 

de que a quebra das condições estipuladas implicará em sintomática 

revogação do benefício e imediata decretação da sua prisão 

preventiva.Oficie-se a Central de Monitoramento Eletrônico para ciência da 

presente decisão.No mais, cumpra-se urgentemente a parte final da r. 

decisão de fls. 337/340.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 458742 Nr: 36141-50.2016.811.0042

 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): KAIQUE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MESQUITA 

MORAIS - OAB:18973/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 248, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 458624 Nr: 35995-09.2016.811.0042

 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): ALEX JUNIOR SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Martins de 

Vasconcelos - OAB:OAB/MT 21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 287, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 346846 Nr: 7458-08.2013.811.0042

 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): PAULO VITOR DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 484, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 400658 Nr: 4869-72.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 304, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. 

sentença/acórdão, procedendo o arquivamento do presente feito após 

transcorridos os prazos legais, com regulares baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 464053 Nr: 3920-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL SILVA DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 225, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 
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com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 322275 Nr: 1349-12.2012.811.0042

 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): EPAMINONDAS ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 274, DECRETO o perdimento dos 

bens apreendidos e não reclamados no prazo legal em favor da União, 

com fulcro no disposto pelo art. 122 c/c art. 123, ambos do Código de 

Processo Penal.

Certificado o decurso do prazo da presente decisão, que estabeleço como 

sendo de 05 (cinco) dias, proceda a entrega dos objetos ao 

CONEN/SENAD que, a seu critério, os de valor insignificante procederá a 

destruição.

Havendo documentos pessoais apreendidos, DETERMINO que nos autos 

permaneçam até eventual pedido de desarquivamento para restituição, 

que independerá de nova deliberação para ser devolvido ao respectivo 

proprietário.

Expeça-se o necessário e cumpra-se os demais termos da r. sentença, 

procedendo o arquivamento do presente feito após transcorridos os 

prazos legais, com regulares baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 168775 Nr: 16064-30.2010.811.0042

 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): FLAVIO RICARDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a r. decisão de fls. 217/219.

Após, certifique-se e devolva-se o feito ao arquivo.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 161266 Nr: 8597-97.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARAUJO DA SILVA, ARTEMIA DA SILVA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RUSSIVELT 

PAES DA CUNHA OAB/MT 12.487-B, para que, conforme o artigo 392, 

inciso II, CPP, os réus José Araújo da Silva e Artemia da Silva Martins, 

tomem ciência da sentença proferida às fls. 222/225 .

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.: 163346 Nr: 10666-05.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO COVIZZI BONFIM, WESLEY ROMÃO 

DE GODOI, REGINALDO GUIMARÃES FORTES, DARIJARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, 

EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877/MT, GUILHERME PAES 

MAIOLINO - OAB:18274

 “Considerando que as demais testemunhas de acusação não 

compareceram ao ato, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 09 

de outubro de 2018 às 14h00min, para oitiva das testemunhas de 

acusação ausentes, testemunhas defesa e interrogatórios dos réus.

Determino a condução coercitiva das testemunhas Gelson Alexandre e 

Orlanda Goterra Alexandre, uma vez que foram intimadas para a audiência 

e não compareceram.

Com relação ao parecer ministerial de fls. 341/347, deixo consignado que 

será analisado posteriormente.

Saem os presentes intimados e advertidos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

Encerrada às 16h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 350978 Nr: 12154-87.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ALMEIDA PORTELA, FELIX JOSE 

RESENDE SADDI, NEUZA MARIA DE BARROS, SIZEMAR VENTURA DE 

SOUZA, NICANOR DE SOUZA FILHO, CARLOS NORBERTO DE BARROS, 

DELIBAR JARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 9.220, ANTONIO RODRIGUES DE LEMOS AUGUSTO - 

OAB:9120, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, GERSON 

MEDEIROS - OAB:5637, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, MARCELO ANGELOS DE MACEDO - OAB:11009-B/MT, 

Mario Aparecido Leite C Prates - OAB:4.652, Mário Aparecido Leite 

Cangassú Prates - OAB:4.652, PAULO FABRINI MEDEIROS - 

OAB:5.940, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT, 

Russivelt Paes da Cunha - OAB:12.487-A, THIANY BARROS DE 

ABREU - OAB:9143, Ueber Carvalho - OAB:4754/MT, UEBER ROBERTO 

DE CARVALHO - OAB:4754/MT

 “Considerando a ausência justificada do Defensor do acusado Eder, e a 

não comprovação de intimação do acusado para o ato, e tendo em vista 

que existem testemunhas que podem incrimina-lo a serem ouvidas, fica 

prejudicada a audiência.

Ordeno que a Senhora Gestora remeta os autos com vista ao Ministério 

Público para análise acerca da viabilidade da presente ação penal, tendo 

em vista a data dos fatos e o recebimento da denúncia, sobre a ótica da 

prescrição em perspectiva e interesse de agir.

 Fixo até a data de 26/04/2018 até ás 18h00min para que os Advogados 

aqui presentes, caso queiram manifestem sobre eventual prescrição 
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virtual e viabilidade da ação.

Certifique-se da intimação de Eder Almeida Portela, bem como se o mesmo 

está sendo encontrado para responder a ação penal, uma vez que sua 

mudança do distrito da culpa, de alguma forma está prejudicando o 

andamento do processo.

Saem os presentes intimados e advertidos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

Encerrada às 15h20min.

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 Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 516776 Nr: 9117-76.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS CASTRO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120, ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - OAB:9.178-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 516776.

Vistos.

Trata-se de QUEIXA-CRIME apresentada por ALESSANDRA MARIA DA 

SILVA em face de GEREMIAS CASTRO FARIAS, imputando-lhe a prática 

do crime previsto no art. 140, do Código Penal.

Entretanto, verifico que a procuração de fl. 12 não está em conformidade 

com o disposto no art. 41 do CPP, in verbis: “A denúncia ou queixa conterá 

a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 

testemunhas”.

A propósito:

“QUEIXA-CRIME. REQUISITOS DA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA. 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME MANTIDA. 

Necessário que a inicial venha acompanhada de procuração com poderes 

especiais, mencionando, ainda que sucintamente, o fato e suas 

circunstâncias. Vício que só pode ser sanado mediante a assinatura da 

queixa-crime pelo querelante ou com a adequação da procuração dentro 

do prazo decadencial de seis meses. RECURSO IMPROVIDO”. (TJ/RS, 

Recurso Crime Nº 71006906317, Turma Recursal Criminal, Turmas 

Recursais, Relator: Keila Lisiane Kloeckner Catta-Preta, Julgado em 

04/09/2017).

Desta forma, considerando que trata de erro sanável, desde já, DESIGNO 

Audiência de Conciliação para o dia 16/08/2018 às 15h30min, com 

fundamento no art. 520 do CPP.

 Apensem-se estes autos aos demais feitos existentes que envolvam as 

mesmas partes que estejam nesta Vara Especializada.

INTIME-SE a querelante, por meio de seus patronos, inclusive para que 

supra a formalidade acima mencionada, no prazo de 10 (dez) dias.

 INTIME-SE o querelado.

Ciência o Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal.

CUMPRA-SE. Às Providências.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 441714 Nr: 18340-24.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Rosa Cruz de Almeida 

- OAB:21606-O/MT

 VISTOS.

Por meio da decisão de fls. 15/17, foram deferidas à requerente, entre 

outras, as seguintes medidas protetivas: PROIBIÇÃO AO AGRESSOSR DE 

APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS 

TESTEMUNHAS, fixando o limite máximo de 500 (quinhentos) metros de 

distância; PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO e PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica.

 Em audiência de tentativa de conciliação, as partes manifestaram a 

pretensão de um acordo reconhecendo a existência da união estável e 

estabelecendo a forma como pretendiam que ocorresse a partilha de bens 

(termo de fls. 25), que, no entanto, não foi homologado, conforme decisão 

de fls. 26.

 A requerente propôs a competente ação cível para o reconhecimento e a 

dissolução da união estável, partilha dos bens e fixação da obrigação 

alimentícia (Autos n.º 22867-82.2017.811.0042 apenso).

Às fls. 85/93, aportou aos autos procedimento realizado pela requerente 

em desfavor do requerido perante a Delegacia Especializada de Defesa da 

Mulher de Cuiabá/MT, informando o descumprimento das medidas 

protetivas deferidas e às fls. 95, a Defensora Pública reitera a informação 

de descumprimento e requer a expedição de novo mandado de intimação 

do requerido ordenando-o que cumpra as medidas protetivas.

 Em razão de tais informações, DESIGNO audiência de ADMOESTAÇÃO 

para o dia 03.04.2018 às 13h15min.

INTIME-SE o requerido, pessoalmente, bem como sua advogada, via DJE, 

para comparecerem a referida solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 23 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 340984 Nr: 728-78.2013.811.0042

 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: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, LUCILENE LINS 

FAGUNDES - OAB:14970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575/B

 VISTOS.

Promovam-se as anotações necessárias no Sistema Apolo e na capa dos 

autos em relação ao presente cumprimento de sentença.

Certifique-se se houve o cumprimento, pela exequente, da determinação 

de emenda do pedido com a retificação do cálculo exarada às fls. 41-v.

Intime-se a exequente e o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento 

do mandado de imissão de posse para comparecer no dia 11.04.2018, na 

reunião com todos os órgãos que participaram da operação de imissão de 

posse, a se realizar na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar, localizado 

na Rua Oir Castilho, n.º 278, Bairro Jardim Primavera, nesta Capital.

 Comunique o referido Batalhão de Polícia da data designada para a 

reunião.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 516548 Nr: 8912-47.2018.811.0042
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:4719-A, LUIS HENRIQUE CARLI - OAB:8559

 (Cód. 516548)

VISTOS.

Defiro o requerimento das partes.

Antecipo para o dia 02.04.2018, às 13h15 a audiência de conciliação 

designada às fls. 17/18, nos termos do art. 139, IV, do NCPC.

Intimem-se as partes, pessoalmente.

Intimem-se os patronos, via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 480573 Nr: 20341-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183, RONILTO RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:19140/MT

 Vistos etc.

Às fls. 80/84, o executado opôs embargos de declaração, juntando 

documentos e alegando a existência de recibos de pagamentos que não 

foram considerados pelo juízo, requerendo, portanto, a atribuição de 

efeitos infringentes ao recurso, com remessa dos autos à contadoria para 

elaboração de novo cálculo da dívida.

 Em razão do pedido de atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com 

fundamento no art. 1.023, §2.º, do CPC, determino a intimação da 

exequente para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre os embargos de declaração opostos.

Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão para julgamento.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá, 26 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 309854 Nr: 7588-66.2011.811.0042

 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: EDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - 

OAB:MT/13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 Cód. 309854

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente EUGENIO DE 

MATOS FRANÇA pretende o recebimento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor obtido com a venda da edificação descrita no item “B”, constante 

na sentença proferida às fls. 147/154 em face da Executada ZITA 

APARECIDA DA SILVA.

Às fls. 202 foi expedido mandado de penhora e avaliação em face da 

Executada, porém consta certidão às fls. 204 informando que o endereço 

da mesma não foi encontrado.

Assim, às fls. 206 a parte Exequente requereu a suspensão do processo 

para que seja providenciado a localização do endereço da Executada.

Considerando que a Executada não foi encontrada, assim como não foi 

localizado qualquer bem a ser penhorado, DETERMINO A SUSPENSÃO DO 

PROCESSO pelo período de 01 (um) ano nos termos do art. 921, III, do 

CPC.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, ARQUIVEM-SE os autos nos 

termos do art. 921, § 2º, do CPC.

Ressalte-se que os autos serão desarquivados para prosseguimento da 

execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis com 

fulcro no art. 921, § 3º, do CPC.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 26 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 313209 Nr: 11705-03.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D, FPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Ação cível n. 11705-03.2011.811.0042 (cód. 313209)

VISTOS.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta pelos exequentes 

DANIELY PINHEIRO DE ALMEIDA CAMPOS, representada por sua genitora, 

FABIANA PINHEIRO DA SILVA, em face do executado LUCINEI RODRIGO 

DE ALMEIDA CAMPOS.

A exequente apresentou petição às fls. 168 informando que o Executado 

permanece em débito em relação à pensão alimentícia dos meses de 

Janeiro e Fevereiro de 2018, o que perfaz a quantia de R$581,64 

(quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

Ressalte-se que, após a ocorrência de prisão civil, o presente processo 

tramita pelo procedimento da expropriação.

Diante das alegações, INTIME-SE o Executado pessoalmente para, em 15 

(quinze) dias, pagar o débito e provar que o fez ou apresentar 

impugnação nos termos do art. 525, do CPC.

Cuiabá, 23 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 477632 Nr: 17459-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseane Alonso de Oliveira - 

OAB:18617

 Portanto, verifica-se o cumprimento das exigências legais, sobretudo 

porque a autoridade policial remeteu o presente pedido de medida protetiva 

da forma expressa na lei 11.340/06, não incorrendo em qualquer nulidade. 

Outrossim, as demais colheitas de elementos informativos, como o 

interrogatório, deverão ser realizadas durante o decurso do inquérito 

policial.Por derradeiro, vale ressaltar a juntada de sentença de ação de 

Alimentos c/c Guarda às fls. 38/45 que tramitou na 5ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT sob o código 1067473, 

deferindo a guarda dos filhos ao ora Requerido PEDRO VICENTE DE 

OLIVEIRA, bem como condenando a Requerente SIMONE SAMPAIO DA 

SILVA ao pagamento mensal de alimentos aos filhos no valor equivalente a 

30,31% do salário mínimo.Assim, cabe ressaltar a inexistência de conflito 

entre as medidas protetivas deferidas na presente ação e a ação julgada 

pela vara de família, sobretudo considerando a diversidade de matérias 

tratadas em cada caso. A sentença proferida pelo juízo da vara de família 

versou sobre guarda e alimentos dos filhos em comum, já a presente ação 

tratou apenas de medidas com o objetivo de resguardar a integridade 
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física e psicológica da Requerente SIMONE SAMPAIO DA SILVA, 

indeferindo o pedido de alimentos em benefício da mesma, motivo pelo qual 

a sentença do juízo da vara de família permanece incólume e 

eficaz.INTIME-SE a Advogada do Requerido via DJE.Notifique-se o 

Ministério Público.Às providências. CUMPRA-SE a presente, bem como a 

sentença de fls. 21/23, ARQUIVANDO-SE esta medida protetiva com as 

cautelas de estilo, salvo se existirem outros requerimentos.Cuiabá, 26 de 

março de 2018.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 439863 Nr: 16408-98.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 “VISTOS. HOMOLOGO a desistência da inquirição das testemunhas, 

conforme requerido. Acolho o pedido Ministerial e da Defesa, para juntada 

de degravação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, dê-se vista 

ao Ministério Público para apresentação de memoriais, no prazo legal. Na 

sequência, dê-se vista à Defesa (via DJE) para igual providência. Após, 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 433005 Nr: 8964-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:7732-B

 “VISTOS. HOMOLOGO a desistência da inquirição das testemunhas, 

conforme requerido. Acolho o pedido Ministerial e da Defesa, para juntada 

de degravação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, dê-se vista 

ao Ministério Público para apresentação de memoriais, no prazo legal. Na 

sequência, dê-se vista à Defesa (via DJE) para igual providência. Após, 

conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413412 Nr: 18306-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/0

 “VISTOS. Considerando a ausência da vítima, eis que não fora expedido 

atos necessário para a realização da presente audiência, declaro 

PREJUDICADA a presente audiência. Sem prejuízo, REDESIGNO o ato para 

o dia 16/08/2018 às 16h30min. Saem os presentes intimados. INTIME-SE a 

vítima. Atente-se quanto à expedição dos atos necessários para 

realização da audiência redesignada para que fatos como esse não mais 

ocorram. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Criminal. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 414215 Nr: 19171-09.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, marcia maria da silva - OAB:8.922-A/MT, 

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:23044/O

 “VISTOS. Dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de 

memoriais, no prazo legal. Na sequência, dê-se vista ao Advogado de 

Defesa – Via DJE. Após, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Às 

providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 501174 Nr: 40174-49.2017.811.0042

 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: LSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LEITE 

MAHON - OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO 

- OAB:15329/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTAS - OAB:MT 

12264, RAUL QUEIROZ DE AQUINO - OAB:23242

 Vistos.

Considerando que o acordo entabulado entre as partes às fls. 288/292 

restou omisso com relação a decretação do divórcio da requerente e do 

requerido, bem como com relação ao retorno do nome de solteira da 

requerente LUCINEIDE, o que também é objeto da presente demanda, 

intimem-se as partes, por meio de seus respectivos patronos - via DJE, 

para manifestação acerca de tais questões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495174 Nr: 34419-44.2017.811.0042

 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: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, GLEISON GOMES DA SILVA - OAB:19605/O, MARIANA 

GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Em decorrência da cumulação jurisdicional com a Segunda Vara da 

comarca de Diamantino/MT, redesigno audiência para o dia 06.04.2018 às 

16h20min. Saem os presente intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 497347 Nr: 36483-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 I. Em decorrência da demanda urgente, uma vez que o aniversário do 

infante é nesse final de semana, proceda ao cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 515206 Nr: 7653-17.2018.811.0042

 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: LCRVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de divórcio litigioso com regulamentação de visitas c/c 

divisão de bens com pedido de alimentos provisórios em favor do filho 

menor do casal, distribuída inicialmente para a 1º Vara Especializada das 

Famílias e Sucessões de Cuiabá.

II. Apregoa a autora em epítome que esteve em matrimônio com o requerido 

durante quase 9 anos, sendo certo que a vida em comum chegou ao fim 

por desentendimentos entre as partes, desta relação tiveram 01 filho: 

Arthur Rodrigues de Almeida Vargas Nunes; que a presente ação visa a 

regularização da guarda de fato da menor, que se encontra com a autora; 

que o requerido pode efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de pensão alimentícia; que o casal adquiriu vários bens na 

constância da união.

III. Compulsando os autos verifico que o Juízo da 1ª Vara Especializada 

das Famílias e Sucessões de Cuiabá já arbitrou alimentos provisórios no 

importe de 02 salários mínimos vigentes, posto isto, ratifico a decisão de 

fls. 90.

IV. Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais (CPC, arts. 319 

e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 

332), designo audiência de conciliação/mediação para o dia 02/05/2018, 

às 14h20min, observando a antecedência mínima de 30 dias, conforme 

estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será realizada pelo 

conciliador desse juízo, o qual devera observar o procedimento descrito 

no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as partes sobre os 

custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do 

provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas pela lei de 

assistência judiciaria.

V. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).

VI. Cite-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se 

realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.

VII. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

VIII. Expeça-se o necessár. IX. Intimem-se.

X. Cumpra-se com urgência.

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.: 103906 Nr: 1319-35.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SVDOA, 

JCADS, ZMBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDA, GDGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13.822/MT

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Na presente audiência foi dito que os genitores do infante é que estão 

recebendo seu BPC.

a) Oficie-se ao INSS, para que suspenda imediatamente o pagamento do 

beneficio da criança Samuel Vinicius de Oliveira Almeida, que esta sendo 

pago provavelmente a genitora Gesiele das Graças Oliveira e Vinicius 

Barroso de Almeida e, para que de agora em diante o referido beneficio do 

infante seja pago aos atuais guardiões os avôs paternos José Carlos 

Almeida de Souza e Zaine Marcia Barroso dos Anjos.

b) Cadastre-se a procuração de fls. 38, e testemunhas arroladas de fls. 

48 e fls. 60, bem como as testemunhas do Ministério Público arroladas às 

fls. 13.

c) Intime-se via Diário da Justiça o advogado de fls. 142, procuração de 

fls. 143, para que no prazo de 5(cinco) dias diga a este juízo se esta ou 

não patrocinando a defesa dos requeridos.

d) Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público para que informe o 

endereço das testemunhas por ele arroladas.

e) Após, voltem-me conclusos para designação de audiência para oitiva 

das testemunhas.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes que o digitei e subscrevi.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 104524 Nr: 1821-71.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO: PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO 

PODER FAMILIAR->PROCESSO DE CONHECIMENTO->SEÇÃO 

CÍVEL->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

PARTE RÉ: Wilma Martinez

CITANDO(A): WILMA MARTINEZ

FINALIDADE: CITAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.. RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, através da 19ª Promotoria de Justiça, vem à 

presença de Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE SUSPENSÃO 

DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO FINAL DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR, em desfavor da requerida acima mencionados, em favor da 

criança G.S de P. e da Adolescente G.S de P.. DESPACHO: "Em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da Requerido Wilma Martinez, sendo adequada a 

citação por edital, conforme determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo 

de 20(vinte) dias, para que no prazo ofereça resposta escrita, indicando 

as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá consta no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA. Eu, 

Valcides Ferreira de Assis, Gestor Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 27 de 

março de 2018. 

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 37359 Nr: 6242-32.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO AMETHYST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luiz França De Carvalho, DOMITILA 

DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Fernandes Fabrini - 

OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:, Luiz 

Felipe Barros Neto - OAB:24020/MT

 Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios opostos 

procedo à intimação da parte embargada para se manifestar 

expressamente quanto à tese dos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 18086 Nr: 565-89.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio do Edifício Barão de Melgaço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Yegros Pereira - 

OAB:8574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Calmon - OAB:8939

 Procedo intimação da parte, para no prazo de 05 dias, manifestar com 

relação a certidão do Oficial de Justiça, juntada às fls. 209.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 52917 Nr: 2923-22.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BENEDITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIRAM MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:10550, Luciano Pedroso de Jesus - OAB:13382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento do autos, bem 

como para no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hildebrando da Costa Marques

 Cod. Proc.: 27347 Nr: 3543-05.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sarmento Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Ferreira de Santana 

- OAB:10138, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ALDAIRTON 

RIBEIRO CARVALHO JUNIOR - OAB:158.222/RJ, SIDNEI DE OLIVEIRA 

PAULO - OAB:171.129/RJ

 Procedo intimação da parte, acerca do desarquivamento dos autos, para 

no prazo de 05 dias, requerer o que de direito.

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 26243 Nr: 2458-81.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Maria da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom - Telemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor J. Clivati Junior - 

OAB:9245, Laércio Gilberto Lehnen - OAB:7989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 01/2016, de 15/08/2016, o 

processo n. 1168/2006 (CÓDIGO 26243) – Número original 

2458-81.2006.811.0071 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8010059-18.2006.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drª Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza 

de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do processo, 

o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual acima 

registrada.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2018.

Tairone Conde Costa Júnior

Analista Judiciário

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127269 Nr: 1472-37.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellen Arianne Pereira Moya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o advogado Dr. Oswaldo Santos, OAB/MT 21.239/O, da audiência 

preliminar designada para o dia 02.05.2018 às 10:30h, processo: 127269, 

neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126611 Nr: 823-72.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina da Penha Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) Dr(a). Gisele Lacerda Gennari Gomes da Silva, OAB/MT 

5.901-B, da audiência preliminar designada para o dia 09.05.2018 às 

13:30h, processo: 126611, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26724 Nr: 1227-68.2015.811.0082

 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): F C dos Santos Madeiras -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediney Domingues Barros - 

OAB:MT 14282

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EDINEY DOMINGOS BARROS - OAB/MT 

14832, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 11 DE 

ABRIL DE 2018 ÀS 15:00 HORAS NESTE JUIZADO.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000676-18.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

ANGELICA GARCIA DOS SANTOS OAB - 009.505.898-29 

(REPRESENTANTE)

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 

t r a n s c r i t a :  “ P o r  o r a ,  a p r e s e n t a - s e  d e s n e c e s s á r i o  a 

transferência/tratamento em hospital da rede privada, nesta ou em outra 

unidade da federação, UTI móvel ou aérea e a multa por descumprimento, 

haja vista o gravame da medida ao interesse público sem prévio 

contraditório. Além disso, existem outros meios, menos onerosos ao 

erário, para o cumprimento da decisão judicial de internação em UTI do 

requerente. Dessa forma, revoga-se parcialmente a amplitude da decisão 

liminar inicialmente concedida. Recolha-se o mandado expedido no plantão 

judicial, devendo ser certificado a parte da decisão que foi efetivamente 

cumprida. Ante as condições clínicas da parte autora, dispensa-se a 

audiência de conciliação.Citem-se os requeridos para contestarem a ação 

no prazo de 30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro 

Cuiabá), e, no mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que 

disponham para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de 

Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000628-59.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (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. Notifique-se o representante judicial da Fazenda 

Pública para que se manifeste sobre o conteúdo da petição inicial 

especialmente sobre o pedido de tutela provisória no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos. Esclarece-se que o prazo de contestação será 

contado após a análise do pedido de tutela provisória. Após, conclusos. 

Expeça-se o necessário. 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: 1000057-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.O recorrente não comprovou que se enquadra nos 

requisitos de hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas 

processuais.Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora.Intime-se a parte recorrente para no 

prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 9099/95) comprovar nos autos o 

recolhimento do preparo. Comprovado o preparo fica, desde logo, 

recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

contrarrazoar, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à instância 

revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Nada 

sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALANSEN FAGNER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (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.Converte-se o julgamento em diligência para 

determinar ao autor que junte aos autos cópia integral do inquérito policial, 

no prazo de 30 dias. Em seguida, dê-se vistas ao requerido para, 

querendo, se manifestar sobre os novos documentos juntados, no prazo 

de 15 dias.Após, conclusos. E razão da natureza sigilosa do documento 

ora solicitado, decreta-se o sigilo processual nos presentes autos, ficando 

restrito e controlado o acesso ao juízo e às partes. Anote-se. Intime-se. 

Cuiabá (MT), 26 de março de 2018.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000601-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA FELICIANO CARVALHO (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

DANIELA BARBOSA REZENDE OAB - MT21276/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

 

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 provisório de 

s e n t e n ç a  p r o l a t a d a  n o s  a u t o s  d e  p r o c e s s o  P J E 

1001011-71.2017.8.11.0001. Intime-se a parte ré, encaminhando, em 

anexo, cópia da sentença, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra 

a obrigação e a comprove documentalmente nos autos (art. 12° da Lei 

12.153/2009). Eventual impugnação ao cumprimento da obrigação de fazer 

(art. 525 do CPC), deve ser deduzida através de simples petição, nestes 

autos. Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503712-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES OAB - MT5763/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Carolina Queiroz Monteiro (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.O requerido Município de Cuiabá noticia que não foi 

devidamente intimado da sentença (petição de ID 6742823), por ausência 

de cadastramento no polo passivo junto ao sistema PJe. Compulsando os 

autos, verifica-se que procede a reclamação, porquanto não consta no 

campo de cadastro aludido requerido. No entanto, foi ofertada resposta 

em razão do comparecimento voluntário (ID 326412), restando somente 

prejudicada a intimação alusiva à sentença, o que torna necessária a 

devolução do prazo recursal. Ante o exposto, declara-se a ausência de 

intimação da sentença, restituindo ao requerido Município de Cuiabá 

prejudicado o prazo recursal. Para tanto, determina-se o cadastramento 

do Município de Cuiabá no polo passivo da ação no PJe bem como sua 

intimação acerca da sentença proferida no ID 4453779. Nada sendo 

requerido e decorridos os prazos próprios, certifique-se acerca do 

trânsito em julgado e intimem-se as partes para requerem o que 

entenderem de direito no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. 

Cuiabá, 16 de agosto de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503712-33.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAILDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DA COSTA LIMA MENESES OAB - MT5763/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Carolina Queiroz Monteiro (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.O requerido Município de Cuiabá noticia que não foi 

devidamente intimado da sentença (petição de ID 6742823), por ausência 

de cadastramento no polo passivo junto ao sistema PJe. Compulsando os 

autos, verifica-se que procede a reclamação, porquanto não consta no 

campo de cadastro aludido requerido. No entanto, foi ofertada resposta 

em razão do comparecimento voluntário (ID 326412), restando somente 

prejudicada a intimação alusiva à sentença, o que torna necessária a 

devolução do prazo recursal. Ante o exposto, declara-se a ausência de 

intimação da sentença, restituindo ao requerido Município de Cuiabá 

prejudicado o prazo recursal. Para tanto, determina-se o cadastramento 

do Município de Cuiabá no polo passivo da ação no PJe bem como sua 

intimação acerca da sentença proferida no ID 4453779. Nada sendo 

requerido e decorridos os prazos próprios, certifique-se acerca do 

trânsito em julgado e intimem-se as partes para requerem o que 

entenderem de direito no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. 

Cuiabá, 16 de agosto de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000976-14.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JCL ALUMINIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE COSTA POSSARI OAB - MT0017643A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, ante o reconhecimento da procedência pela 

reclamada, e, CONDENA-SE o requerido a restituir o valor de R$ 14.559,99 

(quatorze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove 

centavos) acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária, a partir do efetivo 

desembolso, pelo mesmo índice, até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E, respeitado o teto dos Juizados Especiais, em favor de JCL 

ALUMINIO LTDA. - ME, e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, "a", do Código de Processo 

Civil de 2015. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MMª. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022892-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto: a) RECONHECE-SE de ofício a 

ilegitimidade passiva DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT em relação ao pedido de anulação dos AIT’s nos 

RO10596474, E024237523, D011567459, T092260756, S001636357, 

R012864524, R012874249, R012930550, A020094770, e demais infrações 

cometidas no curso do processo, e JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, nesse ponto específico. b) JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o 

DETRAN-MT na obrigação de fazer consistente em: (1) realizar a 

substituição das placas do veículo VW/CROSSFOX GII, PRATA, 

2012/2013, PLACA OBK2737, RENAVAN 498758656, CHASSI 

9BWAB45Z6D4134545, de propriedade do requerente e respectiva 

documentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, mediante pagamento 

prévio de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao 

registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê 

ou clone; (2) promover ao cancelamento dos pontos registrados no 

RENACH do requerente decorrentes exclusivamente das infrações 

praticadas pelo veículo clonado, permanecendo os demais, se houver. E, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MAZARELLO DE ABREU ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAIANA APIO OAB - MT0016103A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO 

o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no 

Sistema Pje. Cuiabá, 25 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANITHIELLY ZANCA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 
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identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002960-67.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEANDRO DE LIMA NARDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Posto isto, RECONHECE-SE a prescrição do pedido da 

inicial. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001028-44.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os 

pedidos requeridos, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no Sistema Pje. 

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 2º Observado o disposto no 

art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é 

assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com 

proventos calculados de acordo com o art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição 

Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na 

Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de 

publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente: I - tiver 

cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de 

idade, se mulher; II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que 

se der a aposentadoria; III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, 

à soma de: a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e b) 

um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do 

tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o 

limite de tempo constante da alínea a deste inciso. § 1 º O servidor de que 

trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma 

do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano 

antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art. 40, § 

1º, III, a, e § 5º da Constituição Federal, na seguinte proporção: I - três 

inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as 

exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 

2005; II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para 

aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006. § 2º 

Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal 

de Contas o disposto neste artigo. Assinado eletronicamente por: 

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA” OBSERVAÇÃO: 

O 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: 1002508-57.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS YASSUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Com isso, RECONHECE-SE a figura jurídica da coisa 

julgada, e por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 21 

de fevereiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-77.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GENTILEIDE DIAS DE NORONHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.O recorrente não comprovou que se enquadra nos 

requisitos de hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas 

processuais. Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para no 

prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 9099/95) comprovar nos autos o 

recolhimento do preparo. Comprovado o preparo fica, desde logo, 
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recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

contrarrazoar, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à instância 

revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Nada 

sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.O recorrente não comprovou que se enquadra nos 

requisitos de hipossuficiência, podendo assim, arcar com as custas 

processuais. Diante disso, INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária 

gratuita, formulado pela parte autora. Intime-se a parte recorrente para no 

prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 9099/95) comprovar nos autos o 

recolhimento do preparo. Comprovado o preparo fica, desde logo, 

recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida para, querendo, 

contrarrazoar, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à instância 

revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em julgado e 

intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito. Nada 

sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003234-31.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

SILVIO MANOEL DOS PASSOS (REQUERENTE)

ROSIVALDO MANOEL COSTA (REQUERENTE)

SAULO FRANCISCO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONYE STEFFAN ROSA INDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. A parte autora foi intimada para comprovar 

preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo e se manifestou reiterando 

o pedido de concessão assistência judiciária gratuita, sem, contudo 

demostrar documentalmente alegada incapacidade. Sem fatos ou 

documentos novos não há motivo para alteração do já decidido. Intime-se 

a parte recorrente para, no prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 

9099/95), comprovar nos autos o recolhimento do preparo. Comprovado o 

preparo fica, desde logo, recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, contrarrazoar, no prazo legal, e remetam-se os autos à 

instância revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em 

julgado e intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. 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: 0500360-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO CESAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Cálculos apresentados nos 

moldes do art. 534, CPC. Intime-se o executado para, querendo, impugnar 

a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Intime-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: 1000980-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERNEI PORCINO COENGA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$ 

3.252,79 (três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove 

centavos). Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-69.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIAS (REQUERENTE)

MARCOS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCELO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

MARCIO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

MACIEL ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. A parte autora foi intimada para comprovar 

preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo e se manifestou reiterando 

o pedido de concessão assistência judiciária gratuita, sem, contudo 

demostrar documentalmente alegada incapacidade. Sem fatos ou 

documentos novos não há motivo para alteração do já decidido. Intime-se 

a parte recorrente para, no prazo de 48 horas (art. 42, § 1º, da lei 

9099/95), comprovar nos autos o recolhimento do preparo. Comprovado o 

preparo fica, desde logo, recebido o recurso. Intime-se a parte recorrida 

para, querendo, contrarrazoar, no prazo legal, e remetam-se os autos à 

instância revisora. Não comprovada à quitação, certifique-se o trânsito em 

julgado e intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito. Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001301-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o valor de R$ 517,16 

(quinhentos e dezessete reais e dezesseis centavos) referente ao crédito 

de honorários advocatícios dativo. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Informe-se 

o teor da presente decisão no Processo nº 3873-89.2009.811.0008, que 

tramitou na Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT e intime-se 

a parte exequente para que apresente a Certidão de Crédito original em 

Cartório, após o trânsito em julgado, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito"” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500461-41.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELITA BANDEIRA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT0006727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE os embargos à 

execução no que pertine ao excesso à execução e HOMOLOGA-SE o 

crédito no valor de R$ 6.245,64 (seis mil, duzentos e quarenta e cinco 

reais e sessenta e quatro centavos). Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 18 de janeiro 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 005/2018-DF

O JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na 

Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o gabarito 

provisório para o Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 

para estudantes dos cursos de nível superior em Direito e Tecnologia da 

Informação para a Comarca de Rondonópolis, conforme anexos I e II deste 

edital.

 DO ANEXO I: As respostas numeradas de 01 a 40, referem-se a prova 

aplicada para os candidatos inscritos no processo seletivo para estágio 

curricular do curso de Direito, no dia 25.03.2018, na Faculdade Uniasselvi, 

localizada na Rua Arnaldo Estevão, 758-A, Centro, desta Comarca.

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui. Caderno de Anexos

DO ANEXO II: As respostas numeradas de 01 a 40, referem-se a prova 

aplicada para os candidatos inscritos no processo seletivo para estágio 

curricular do curso de Tecnologia da Informação, no dia 25.03.2018, na 

Faculdade Uniasselvi, localizada na Rua Arnaldo Estevão, 758-A, Centro, 

desta Comarca. Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. Francisco 

Rogério Barros Juiz de Direito Diretor do Foro

 * O Anexo II encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui. Caderno de Anexos

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002462-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO GUIMARAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1001727-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001727-58/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Júlio César Speranza. Réu: Banco 

Volkswagen S/A. Vistos, etc. JÚLIO CÉSAR SPERANZA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

BANCO VOLKSWAGEN S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio 

o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte 

autora que não possui relação comercial com a empresa ré; que, soubera 

estar seu nome e CPF inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão do importe de R$1.312,08 (um mil, trezentos e doze reais e oito 

centavos), com vencimento para 07.01.2018, conforme documento de 

(fls.16/17 – correspondência ID 12191161), negando-o veementemente. 

Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a 

fim de que a ré exclua, imediatamente, o nome o CPF da parte autora dos 

órgãos de restrição ao crédito, bem como, abstenha-se de efetuar novas 

inscrições, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais), nos termos do item ‘a’ de (fl.11 – correspondência ID 

12191110, fl.09); dispondo-se, ainda, a prestar caução no importe do valor 

ora questionado, nos termo do item ‘3’ de (fls.09/10 – correspondência ID 

12191110, fls.07/08). D E C I D O: O artigo 294 do Código de Processo 

Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência 

(cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 
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afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

RETIRADA DO NOME DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A concessão da antecipação de 

tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir verossimilhança 

às alegações da parte, e, ainda, a possibilidade real de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação. O pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela consistente em retirar o nome do agravante dos sistemas 

de proteção ao crédito em ação declaratória de inexistência de negócio 

jurídico deve ser deferido em razão da impossibilidade de exigir que o 

agravante comprove que não contratou com a parte agravada. Agravo de 

instrumento provido.” (TJ-DF - AGI: 20150020327914, Relator: HECTOR 

VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 328) 

“INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE 

REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE. 

Sendo verossímil a alegação da consumidora de que nunca contratou os 

serviços de telefonia da ré, e presente dano irreparável causado pela 

demora do processo, possível a concessão de tutela antecipada para 

retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. AGRAVO 

P R O V I D O . ”  ( T J - S P  -  A I :  2 1 2 0 5 8 1 8 8 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o novamente o 

nome do autor no rol de restrição ao crédito. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré 

exclua o nome o CPF da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, 

em razão do contrato sob nº00394747302007766464 do importe de 

R$1.312,08 (um mil, trezentos e doze reais e oito centavos), com 

vencimento para o dia 07.01.2018, bem como, que se abstenha de efetuar 

novas inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, por valores atinentes 

ao referido contrato, conforme documento de (fls.16/17 – 

correspondência ID 12191161), sob pena de aplicação de astreintes no 

importe de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 

(cinquenta mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, 

condiciono o cumprimento da presente tutela provisória de urgência à 

prestação de caução nos autos, no importe de R$1.312,08 (um mil, 

trezentos e doze reais e oito centavos), conforme requerido no item ‘3’ de 

(fl.09 – correspondência ID 12191110, fl.07) e, ainda, ao recolhendo as 

custas e taxas judiciárias, comprovando-se seu recolhimento nos autos 

(art.297 e art. 320, ambos do CPC e, §2º do art.2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ). Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam 

a exclusão da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). 

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘e’ de (fl.11 – correspondência ID 12191110, fl.09), eis que entendo, 

por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar 

a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 09 de maio de 2018, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 14 de março de 2018. Tatyana Lopes de Araújo Borges, Juíza de 

Direito, em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 803204 Nr: 15661-08.2015.811.0003

 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: CLAUDIA MARA DE SOUZA, RFADS, IRIS LAURA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 15661-08.2015

Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais

Autores: Claudia Mara de Souza e Outro

 Ré: Mayla Dayane de Barros Duran

Vistos, etc...

CLAUDIA MARA DE SOUZA e RIAN FELIPE AYRES DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste 

Juízo com a presente 'Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais' 

em desfavor de MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN, com qualificação 

nos autos, aduzindo:

“Que, em data de 16 de fevereiro de 2011, por volta das 12:20 horas, na 

Av. Presidente Médice, esquina coma a Rua Rio Grande do Sul, Vila 

Salmen, nesta cidade, Lucas Henrique de Souza, filho da autora e pai do 

autor, foi vitima de acidente de trânsito causado pela ré que transitando 

em via secundária, conduzindo o veículo marca Chevrolet/GM S/10, placa 

AOO-7971, ignorando a legislação e sinalização vertical e horizontal, 

cruzou a preferencial sem as devidas cautelas, terminando por interceptar 

a trajetória do veículo conduzido pela vítima, a motocicleta marca Honda 

CB-300, placa NJM-5111, que trafegava em via preferencial de trânsito; 

que, em razão do acidente sofreu ferimentos, vindo a óbito; que, a ré com 

extrema imprudência e sua conduta ilícita, perfeitamente tipificada no artigo 

186 do CPC é passível de reprimenda; que, a vítima trabalha e tinha um 

salário mensal entre R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00, devendo a ré ser 

condenada a indenizar os autores até que esse completasse a idade de 

70 anos, no importe de 2/3 dos ganhos; que, deve a ré ser condenada a 

pagar a importância equivalente a 500 salários mínimos a título de dano 

moral, assim, requerem a procedência da ação, com a condenação da ré 

nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o valor 

de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), postulando a ação 

sob o manto da assistência judiciária”.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito.Devidamente citada, ofereceu contestação, 

onde procura rebater os argumentos levados a efeito pelos autores, 

assim:

“Em preliminar, a extinção da ação, uma vez que é parte ilegítima a figurar 

no polo passivo da ação, uma vez que não era a motorista do veículo, mas 

sim André Cevila Garcia. No mérito, diz que a pretensão dos autores deve 

ser indeferida, uma vez que o acidente ocorreu por conta da conduta da 

vítima; que, o condutor do veículo André Garcia trafegava pelo 

cruzamento da Av. Rio Grande do Sul com a Av. Presidente Médice, onde 

há uma rotatória, o condutor do veículo parou respeitando a sinalização ali 

constante, quando estava para terminar de fazer o cruzamento sentiu uma 

forte batida na traseira de seu veículo; que, a vítima não respeitou os 

limites de velocidade; que, quem estava conduzindo o veículo S/10 era 

André; que, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e não era a 
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ré quem dirigia o veículo no dia do fato, assim, não havendo qualquer nexo 

de causalidade, não há como se reconhecer qualquer responsabilidade da 

ré, assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação dos 

autores nos ônus da sucumbência. Junta documentos”.

Sobre a contestação, manifestaram-se os autores, bem como o Ministério 

Público. Foi determinada a especificação das provas, bem como 

saneamento do processo, sendo designada data para instrução, a qual se 

realizou, ocasião em que foram ouvidas duas testemunhas, sendo 

designado dia e horário para entrega das alegações finais, as quais 

aportaram aos autos, bem como parecer do Ministério Público, vindo-me os 

autos conclusos.É o relatório necessário.

D E C I D O:

Cuida-se na espécie de ação de reparação de danos, amparada no artigo 

186 do Código Civil, o qual consagra a teoria da responsabilidade 

extracontratual ou, como denominam os 'experts' a responsabilidade 

aquiliana.

O mestre Silvio Rodrigues, em sua Obra Direito Civil, Edição Saraiva, 

Volume I, parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente; b) relação de 

causalidade; c) existência do dano; d) dolo ou culpa.

Para que essa responsabilidade emirja, continua o civilista, necessário se 

faz:

"... que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que a mesma seja 

a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido 

efetivamente o prejuízo, e que tenha o agente agido com dolo ou culpa. 

Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever 

de indenizar.”

No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista Washington de 

Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, edição 

Saraiva, volume 5º, diz:

"Nosso Código Civil manteve-se fiel a teoria subjetiva. Em princípio, para 

que haja responsabilidade é preciso que haja culpa; sem a prova deste 

inexiste a obrigação de reparar o dano. Nessa ordem de idéias preceitua o 

artigo 159, num de seus dispositivos fundamentais, que aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei 

civil, a reparação do dano tem como pressuposto a prática de um ilícito".

A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato 

ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169).

O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim sendo, para que haja 

ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a 

existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a 

penetração na esfera de outrem”.

Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo ou 

negativo, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, 

pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento - comissivo ou 

omissivo – deve ser imputável à consciência do agente, por dolo – 

intenção – ou por culpa – negligência, imprudência ou imperícia -, 

contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico – delito civil -, 

seja uma obrigação em concreto – inexecução da obrigação ou de 

contrato.

Deve, pois, o agente recompor o patrimônio – moral ou econômico – do 

lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, 

desde que represente a subjetividade do ilícito”. ( Responsabilidade Civil 

nas atividades perigosas, in Responsabilidade Civil Doutrina e 

Jurisprudência, 1988, p. 93/95).

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelos autores é a reparação 

de danos materiais e morais, porque, segundo a inicial, no dia 16 de 

fevereiro de 2011, por volta das 12:20 horas, Lucas Henrique de Souza, 

quando pilotava a moto Honda CB-300, placa NJM-5111, na Avenida 

Presidente Médice, a qual é preferencial, foi surpreendido pelo veículo da 

ré – Mayla Dayane de Barros Duran – uma caminhonete S/10 com placa 

AOO-7971, a qual vinha pela Rua Rio Grande do Sul, não respeitando a 

sinalização que indicava parada obrigatória, deu motivo ao acidente, 

causando no piloto da moto lesões de natureza grave, vindo a falecer, por 

isso, buscam ser indenizados.

O ato ilícito praticado pela motorista/ré “Mayla” consiste nos motivos – 

imprudência e imperícia - que deu para que o acidente viesse acontecer.

Ainda que a ré negue a direção do veículo automotor, todo o contesto 

probatório dos autos demonstra teoria oposta a da relatada pela ré.

Nenhuma das testemunhas ouvidas afirma que era a pessoa do esposo 

da ré o condutor do veículo que causou o evento fatal morte.

Nem na fase inquisitiva, na instrução criminal ou ainda na fase instrutória 

do presente feito qualquer uma das testemunhas ouvidas afirmou ser o 

esposo da ré o condutor do veículo que ocasionou o evento fatídico. Pelo 

contrário, todos foram certeiros em dizer que era a ré, Sra. Mayla, quem 

conduzia, causando, inclusive, certa estranheza o aditamento da denúncia 

na esfera criminal, realizado pelo Ilustre Representante do Ministério 

Público.

Dessa forma, não vislumbro a alegada ilegitimidade da ré, matéria atrelada 

ao mérito da demanda, conforme preteritamente relatado.

A existência do dano consiste na morte do filho e pai do autor, em razão 

do acidente, sem que corroborasse para o desiderato.

Já o nexo de causalidade entre o fato e o dano se evidencia pela relação 

direta entre a, no mínimo, imprudente condução da ré que não observou a 

existência de via preferencial. Frise-se que no depoimento da Sra Mayla 

junto ao juízo criminal, essa afirma que estava com pressa para chegar ao 

banco eis que se encontrava com substancial quantia em dinheiro, razão 

pela qual, talvez, não obedeceu e observou as vias referenciais, 

causando o acidente e, via de consequência, as lesões que causaram a 

morte de Lucas, restando aos autores suportar danos materiais e morais.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, parcial.

Ora, não há que se negar no caso posto à liça que foi a falta de 

observação de deveres e obrigações exigidos pelas circunstâncias do 

momento, tratando-se de descuido ou desatenção da ré, que caracterizam 

a negligência refletida na inércia de cautela.

João Roberto Parizatto ensina que “A negligência é a inércia da cautelar. É 

a falta de observação de deveres e obrigações exigidas pelas 

circunstâncias momentâneas, tratando-se de descuido, do desleixo do 

agente à segurança do próprio trânsito” (Delitos em Acidente de Trânsito, 

Doutrina e Jurisprudência, 2ª. Ed. Ed. Aisde, 1993, pg.34)

A realização de laudo pericial restou prejudicada diante da retirada do 

veículo do local do acidente, fruto inclusive de despreparo ou má fé, não 

podendo precisar se o mesmo ocorreu por mando dos agentes que 

atenderam a ocorrência ou por mera liberalidade da ré envolvida no 

sinistro.

Nem mesmo a prova acerca dos danos nos veículos foi totalmente 

possível, uma vez que conforme item 6, do laudo pericial encartado 

(fls.61):

“Diante da informação de reparo das avarias supostamente existentes no 

veículo V (S10) ficam os peritos impossibilitados de compatibilizar a 

posição de um eventual contato com o veículo V2 (Moto), ou seja, o ponto 

de impacto entre ambos...”

Assim, além do local do sinistro, também restou prejudicado por meio de 

prova pericial concluir se efetivamente houve abalroamento dos veículos, 

razão pela qual somente restam como provas os depoimentos colhidos em 

todas as esferas acerca do presente fato.

Com a oitiva das testemunhas e ainda com a suposta dinâmica dos fatos, 

dúvida alguma persiste de que deve ser imputada a responsabilidade pelo 

sinistro àquele que realiza o cruzamento de via preferencial sem a devida 

cautela e sem observar a sinalização de parada obrigatória, em 

desrespeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro, o que denota-se 

ter efetivamente ocorrido no caso dos autos.

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE 

DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA - CRUZAMENTO SINALIZADO - INVASÃO 

DA VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA 

DO RÉU - DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES/PENSIONAMENTO E 

DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. Havendo sinalização de parada obrigatória no local do 

acidente, o condutor deve, obviamente, parar o automóvel, e apenas 

arrancá-lo quando tiver absoluta consciência de que não há qualquer 

veículo trafegando pela rua preferencial (...)" (TJMG, ApC 

1.0702.03.060218-0/001, Relator Exmo. Sr. Des. Elias Camilo, p. 

24/08/2010)

EMENTA: INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CRUZAMENTO - PARADA 

OBRIGATÓRIA - AUSÊNCIA CAUTELA - CONFIGURAÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Obstrução ao livre trânsito de veículo que segue por via 
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preferencial configura culpa do motorista que desrespeitando a 

preferência, provoca acidente. Age com culpa autônoma e não 

concorrente o motorista que ignora sinalização de parada obrigatória 

provocando a colisão. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0324.08.070164-6/001 - Rel. Des. ANTÔNIO DE PÁDUA, julgado em 20 

de setembro de 2012)

Agindo como agiu, a ré obrou, minimante, com descuido e, ao desprezar 

as boas normas de trânsito, negligenciou de tal modo, assumindo o risco 

de, nas circunstâncias acima relatadas, não tomando as cautelas devidas 

que no caso requeria – cortando o fluxo de veículos – em área urbana, 

onde há a certeza de grande fluxo de veículos e pelas peculiaridades do 

local e horário do ocorrido, dar azo ao fatídico acidente.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE VEÍCULO - CRUZAMENTO - 

CULPA RÉU - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO VERACIDADE - 

DANOS MORAIS DEVIDOS. Para que se verifique a responsabilidade civil 

por danos morais é necessária a presença simultânea de três elementos 

essenciais, a ocorrência induvidosa do dano: a culpa, dolo ou má-fé do 

ofensor, e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima, 

se satisfazendo a responsabilização diante da presença de qualquer 

deles. O Boletim de Ocorrência goza de fé pública e, portanto, de 

presunção de veracidade, só podendo ser desconstituídas as 

informações nele contidas através de prova segura e robusta. 

Presume-se a culpa, pelo acidente, do motorista do veículo que efetua 

manobra de conversão para atravessar rodovia principal sem averiguar 

as condições para fazer tal manobra. Recurso não provido. (TJMG 

-APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.04.124457-9/001 - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. PEREIRA DA SILVA, julgado em 25 de maio de 2.010)

Segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor e, no caso posto à liça, os autores comprovaram através 

de prova testemunhal a culpa da ré, esta, por sua vez, nada carreara aos 

autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, 

ficando a esquivança apenas e tão somente em meras alegações.

“Quem pede ao Juiz tem o ônus de afirmar os fatos que autorizam o 

pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor 

o ônus da ação. Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os 

fatos que constituem em fundamento” (TARGS 88/321).

Diante de todos esses elementos, chega-se a conclusão segura que a 

única culpada pelo sinistro foi a ré, o qual não obrara com os cuidados 

necessários quando pilotava o seu veículo (não há que se falar em 

condução de outrem), assim, não havendo como isentá-la da 

responsabilidade, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

procedência da ação.

Assim, face aos termos do artigo 186 do Código Civil, a ré é a responsável 

pelos danos causados aos autores, face à criminosa imprudência que 

agiu, devendo ser responsabilizada.

Quanto ao dano moral.

No estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se 

justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como 

singelo pagamento do preço da dor, mas para atenuação do sofrimento 

causado e punição ou advertência ao ofensor.

Guilherme Couto de Castro, lecionando a respeito dos critérios para a 

fixação do dano moral, nos ensina: "O dano moral, em nosso 

ordenamento, tem duplo caráter, compensatório e punitivo. Sua fixação 

tem como fim, sob o primeiro ângulo, trazer benefício apto, de certo modo, 

permitir um alívio à vítima, ajudando-a a libertar-se do sofrimento, ou 

reconfortando-a, através do percebimento pecuniário. Não se trata de 

pagar a dor já sentida, admitindo-se, isto sim, que o valor estipulado, ao 

trazer benesse para quem padeceu sentimentalmente, implique uma 

compensação justa" (A responsabilidade Civil Objetiva no Brasileiro, Rio de 

janeiro, Forense, 1997, p.23).

E adiante arremata: "Em face do seu caráter punitivo, a verba deve levar 

em conta a intensidade do dolo e o grau de culpa do responsável, bem 

como a sua situação econômica. "O montante, também em razão do 

caráter punitivo, deve ser fixado de modo a não admitir que o agente saia 

lucrando ou plenamente satisfeito com a ilegal conduta."Sopesadas essas 

linhas básicas - aplicáveis quer na responsabilidade objetiva, que na 

subjetiva -, o Juiz arbitrará o quantum, com prudência e moderação" (op. 

cit. p. 25).

No caso dos autos, houve o falecimento do filho e pai dos autores, 

respectivamente, por isso, o fato, por si só, é suficiente para ofender os 

direitos da personalidade, implicando necessariamente na existência de 

danos morais.

Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar, o que restou provado nos autos, desta forma, procede o 

pedido de indenização por danos morais.

Ademais, como frisado anteriormente, no estágio atual de nosso direito, já 

não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar 

de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para 

a atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

De outro norte, é entendimento pacífico, conforme orientação da 

jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao 

enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da 

indenização, jamais servirá ele para amenizar a dor física, psíquica ou 

moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos 

morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no 

caso dos danos materiais. Funciona mais como uma pena ao responsável 

pelo dano.

Já o arbitramento do quantum fica ao prudente arbítrio do juiz, todavia, a 

quantia a ser fixada, como compensação pela dor e humilhação sofrida 

pela autora, deve ser comedida e justa sem que se transforme em fonte 

de enriquecimento.

A soma a ser arbitrada deve atender a cada caso, tendo-se sempre em 

vista as posses do ofensor e a situação atual do ofendido e, no caso 

posto à liça, a situação econômica da ré não deixa a desejar, assim, 

arbitro o dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido igualmente 

entre às pessoas dos autores.

Buscam a condenação da ré em danos materiais no montante de R$ 

415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), pois, calculando-se a 

expectativa de vida do brasileiro em aproximadamente 70 anos, à razão de 

R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais), tendo em vista que o 

de cujus tinha 22 anos quando do seu falecimento, o que indica que teria 

ao menos mais 48 anos de vida.

Em relação ao valor da pensão vitalícia, esta deve ser calculada de acordo 

com o último salário percebido pela vítima ou sobre um salário mínimo se 

não houver comprovação da renda, com reajustes e acréscimos de lei, no 

valor proporcional ao grau da redução da capacidade laborativa.

Sobre o cálculo do valor da pensão, leciona a doutrina:

"O cálculo da pensão deve tomar por base a remuneração auferida pelo 

ofendido. Se não houver renda determinada, ou se se exercia atividade 

doméstica, o cálculo se faz de acordo com o salário mínimo. Mesmo aos 

menores se vem reconhecendo a indenização presente, ainda que não 

trabalhem, se a lesão prejudica o exercício de qualquer profissão. A perda 

da capacidade de produzir renda é, de fato, um dano certo. E, aqui, de 

novo, utilizando-se o salário mínimo como critério." (Cláudio Luiz Bueno de 

Godoy, Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, 

Barueri/SP: Manole, 2007, p. 797)

Pois bem. No que concerne à condenação ao pagamento de pensão à 

autora, mãe do falecido, e ao autor, filho menor na época dos fatos, 

deve-se esclarecer que a dependência econômica se presume quanto ao 

filho, o que impõe à requerida, a obrigação de pensionamento mensal a 

título de danos materiais.

É que a indenização por meio de pensionamento mensal busca ressarcir 

os familiares pela falta do sustento financeiro da vítima do acidente. Será 

devida, portanto, a partir do momento em que os beneficiários não 

puderam contar com aquela ajuda.

Ressalto, também, que a jurisprudência pátria é no sentido de que a 

presunção de dependência, somente é possível em relação ao cônjuge ou 

companheiro (a) e aos filhos menores, ao passo que quanto as demais 

pessoas, é imperiosa a comprovação da dependência econômica em 

relação à vítima. No caso dos autos, não demonstra a parte autora, mãe 

da vítima, que era economicamente dependente dessa, razão pela qual 

deve o pensionamento ocorrer tão somente para o menor, filho da vítima.

Tendo em vista que não há comprovação nos autos sobre a não renda da 

vítima, somente contestada pela parte ré, mas sem trazer qualquer prova 

de que não era esse o rendimento mensal à época do acidente, e 

considerando os relatos das testemunhas que enfatizaram que 

efetivamente a vítima era funcionário da empresa ADM, e que percebia 

como rendimentos a quantia entre R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a pensão deverá ser fixada em valor 

equivalente a 2/3 de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por 
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presumir que 1/3 a vítima gastaria com seu sustento.

Diante disso, levando-se em consideração o critério supra, a pensão 

mensal devida pela ré ao filho menor da vítima, deve ser arbitrada na 

proporção de 2/3, de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a 

ressalva de que a pensão do filho menor da vítima se estende até os 25 

(vinte e cinco) anos.

Neste sentido a jurisprudência:

“REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - PENSÃO POR 

MORTE - INSS - VALOR -TERMO FINAL - JUROS DE MORA SOBRE AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS - DANOS MORAIS - VALOR - ENCARGOS DE 

MORA - DA COBERTURA DO SEGURO - CAPITAL SEGURADO - 

ATUALIZAÇÃO. (...). Encontra-se consolidada a jurisprudência do STJ no 

sentido de que é devida pensão mensal ao filho menor, pela morte de 

genitor, no valor de 2/3 (dois terços) do salário por ele percebido, devendo 

se estender até os 25 (vinte e cinco) anos. Sobre o valor de cada uma 

das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, devem incidir juros de 

mora de 1% (um por cento) e correção monetária, desde os respectivos 

vencimentos, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. (...).” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0153.08.072724-8/001, Relator (a): Des.(a) Marco 

Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2015, 

publicação da súmula em 22/05/2015).

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 'Ação 

de Reparação de Danos Materiais e Morais' proposta por CLAUDIA MARA 

DE SOUZA e RIAN FELIPE AYRES DE SOUZA, em desfavor de MAYLA 

DAYANE DE BARROS DURAN, todos com qualificação nos autos, 

condenando a ré, ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), a título de danos morais, devendo incidir correção monetária INPC e 

juros 1% ao mês, a contar desta decisão; condená-la no pagamento 2/3 

da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de 

dano material a contar da data do fato até o dia em que o autor completar 

25 (vinte e cinco) anos de idade, sendo que às verbas em atraso deverá 

incidir juros de 1% ao mês e correção monetária INPC; até a data em que o 

filho menor da vítima completar 25 anos de idade; e, ao final, condeno-a no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15%

(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-Mt., 26/março/2.018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823332 Nr: 4083-14.2016.811.0003

 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: EVELIN SUZANE MARTINS DE MORAES

 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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 4083-14.2016

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório

 Autor: Evelin Suzane Martins de Moraes

 Ré: Seguradora Líder S/A

 Vistos, etc...

 Efetivada a perícia, manifestaram-se as partes, tendo a autora requerido 

esclarecimentos ao senhor perito, ou seja, que seja mencionado qual 

membro foi afetado (fl.190).

 Compulsando os autos, vê-se no pedido inicial que a autora sofreu lesões 

“Traumatismo craniano, fratura de bacia e lesão nas cordas vocais” 

(fl.06), tendo o senhor perito informado apenas e tão somente que “Em 

relação a esse caso quantificamos como a presença de disfunção em 

torno de 50%” (fl.185), tornando, desta forma, incompleto o laudo.

 Assim, determino a intimação do senhor perito para que no prazo de 10 

(dez) dias preste as informações pertinentes e, uma vez aportando aos 

autos, vista às partes, após conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Roo-Mt, 26 de março de 2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439729 Nr: 8396-28.2010.811.0003

 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: OSVALDO ROSA SOARES, MARIA ANTONINA PRATES 

DA FONSECA DE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MENDES DA SILVA, VILMAR DE 

RESENDE, FRANCISCO LUCIO DE ABREU, ODERVAL RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, ROBERVAL JESUS DE LACERDA - 

OAB:88560/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIMARA LEMOS DE 

CARVALHO CANDIDO - OAB:MT/6101, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 Do advogado do Denunciado Vilmar de Resende, dar ciência da audiência 

designada para o dia 05/04/2018, às 14 horas, fazendo - o comparecer, 

em razão da devolução da carta de intimação de fls. 263, por motivo de 

ausência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735468 Nr: 15035-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 15035-57.2013.811.0003

 ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL 

SEGUROS S/A

PARTE RÉQUERIDA: CONSTRUTORA HISTER LTDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Construtora Hister 

Ltda, CNPJ: 24714313000170, brasileiro(a), Endereço: Rua Frei Servácio 

Nº 1512, Bairro: Santa Cruz, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento do débito atualizado no 

valor de R$ 9.162,33 (nove mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e 

três centavos) no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital.

 DECISÃO/DESPACHO: "Vistos em correição. Defiro os pedidos 

formulados às (fls.132/144), mediante as cautelas de estilo. De outro lado, 

determino a intimação da executada por edital, para cumprir a decisão de 

(fl.112). Prazo do edital é de (20) vinte dias. 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, 25 de 

setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Rondonópolis - MT, 26 de fevereiro de 2018.
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Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005484-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Intimação da Dra. AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico 

do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008481-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA DA CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010566-09.2017.8.11.0003

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:

JULIERME DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010566-09.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA EXECUTADO: JULIERME DE FREITAS Vistos etc. Considerando que 

as custas de distribuição foram devidamente recolhidas pelo exequente 

(ID 11321200), cumpra-se integralmente a decisão de ID 11315449. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline 

Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004314-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES BERNARDES (RÉU)

ALINE MESQUITA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004314-24.2016.8.11.0003 AUTOR: RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - 

EPP RÉU: CELSO ALVES BERNARDES, ALINE MESQUITA DA SILVA Vistos 

etc. Atendendo ao petitório retro, e considerando que parte requerida não 

havia sido citada e intimada para comparecer ao ato, REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 14 de junho de 2018, às 

09h30min. Cite-se a parte requerida no novo endereço indicado no ID 

8685415 pela via postal, conforme postulado, informando a data da 

audiência ora designada e fazendo constar as advertências proferidas na 

decisão de ID 4537926. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 27 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001890-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GEROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE MEIRA CUNHA OAB - SP268533 (ADVOGADO)

FERNANDO CAMPOS VARNIERI OAB - RS0066013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001890-38.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MOACIR GEROLIN 

REQUERIDO: GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. CUMPRA-SE 

conforme deprecado. Após, devolva-se à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000101-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCISCO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE FLORENCIANA DURAN OAB - MT20179/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000101-38.2017.8.11.0003 AUTOR: GERALDO FRANCISCO DA COSTA 

RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Aportou aos autos notícia de 

descumprimento da liminar concedida na decisão de ID 4775435 e 

5815941, motivo pelo qual a parte autora postula aplicação das astreintes 

em valor não inferior a R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sob o 

argumento de que há 76 dias o Banco Réu vem descumprindo a decisão 

judicial, consoante ID 10684488. Consigno que o pedido supramencionado 

poderá ser objeto de execução em demanda própria, conforme sua 

confirmação ou não ao final da demanda. Assim, 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, 27 de março 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho 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)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE SILVA LEAL DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007719-34.2017.8.11.0003 AUTOR: NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO RÉU: LUCILENE SILVA LEAL DA 

COSTA Vistos etc. Considerando que até o momento a parte requerida 

não foi citada, CANCELO a audiência designada para o dia 28 de março de 

2018, às 16h30min. No mais, DEFIRO o pedido retro, no sentido de que 

este Juízo diligencie, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis 

(INFOJUD), para tentativa de localização do endereço da parte 

demandada, providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, 

parte final do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço idêntico 

a um daqueles em que já se tentou a localização da parte ré por correio ou 

oficial de justiça neste processo, certifique-se e abra-se vista à parte 

autora para que requeira o que entender de direito em 05 (cinco) dias, sob 

pena de, em caso de inércia, ser o processo extinto, consoante artigo 

485, III, do Código de Processo Civil/2015. Localizado endereço novo da 

parte demandada, impulsione-se o feito, procedendo-se à citação ou 

intimação pendente nos autos, e aos demais atos ordinatórios que não 

dependam de decisão judicial, consoante legislação vigente e Provimento 

56/200/CGJ/MT. Caso nos autos em exame não conste o CPF ou CNPJ da 

parte cujo endereço se busca, ou algum outro dado a ser inserido nos 

sistemas de localização de endereço, intime-se o demandante para que o 

informe em 05 (cinco) dias, sob pena de, em caso de inércia, ser o 

processo extinto, consoante artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil/2015. Desde já REDESIGNO a audiência de JUSTIFICAÇÃO para o dia 

18 de abril de 2018, às 15h30min, devendo a parte requerida ser citada no 

novo endereço localizado, informando a data da audiência ora designada 

e fazendo constar as determinações proferidas na decisão de ID 

10555098. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMILO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001758-78.2018.8.11.0003 AUTOR: ALEX CAMILO FERNANDES RÉU: 

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS Vistos etc. Da 

análise da exordial, verifico que a parte autora indicou no polo passivo a 

razão social “CDL/SPC – SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO”. Por outro 

lado, quando da realização do cadastro da aludida parte no sistema PJE, 

informou apenas os dados da empresa CDL. É sabido que a CDL – 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS e a SPC – 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO constituem pessoas jurídicas 

distintas e, portanto, possuem endereço e qualificações diversas. Desse 

modo, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no sentido de 

adequar o polo passivo da demanda, qualificando-o corretamente, 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. A seguir, conclusos para análise do recebimento da 

exordial. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006985-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS CREMONEZ (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, IMPULSIONO 

estes autos intimando a parte autora para providenciar a emissão e 

pagamento da guia de desarquivamento dos presentes autos, para 

posterior análise da petição retro.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000485-35.2016.8.11.0003

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:

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000485-35.2016.8.11.0003 AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT RÉU: ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI Vistos etc. Em tempo, 

verifico que o demandante informou nos autos novo endereço para a 

citação da parte requerida, ficando prejudicada a realização da pesquisa 

de endereço deferida na decisão de ID 9160926. Desse modo, DESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada na sala de audiências 

desta Segunda Vara, para o dia 12 de junho de 2018, às 11h. Cite-se a 

parte requerida, no endereço indicado no ID 12291541, na forma 

postulada, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

dispõe o novel diploma processual civil no caput do artigo 334. 

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. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001669-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001669-55.2018.8.11.0003 AUTOR: TERRACOTA ARQUITETURA E 

ENGENHARIA LTDA - EPP RÉU: JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & 

CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. em desfavor de 

JORGE ANTÔNIO DA COSTA & CIA LTDA. – EPP., ambos devidamente 

qualificados na exordial. Primeiramente, de acordo com o artigo 98 da Lei 

n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Todavia, analisando-se 

os autos, percebe-se que não está comprovada a insuficiência de 

recursos da parte autora, ou seja, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação pertinente para a concessão da gratuidade 

postulada, bem como não houve o pagamento das custas judiciais. Vale 

ressaltar que o direito à assistência jurídica, na forma integral e gratuita, 

conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição, é voltado 

aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois é fato que a 

Constituição não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento 

dos serviços judiciários. In casu, verifico que a requerente é pessoa 

jurídica de direito privado e não apresentou comprovante de rendimentos, 
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declaração de Imposto de renda, ou qualquer outro documento capaz de 

conferir certeza quanto à alegada inviabilidade de pagamento das 

despesas em questão. É certo, ainda, que, nos termos do artigo 99, § 3º, 

do Código de Processo Civil/2015, somente se presume verdadeira a 

alegação de insuficiência que for deduzida exclusivamente por pessoa 

natural. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: RECURSO DE 

REVISTA. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DESERÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. NÃO 

CONHECIMENTO. Tratando-se de pessoa jurídica, somente é viável a 

concessão do benefício da justiça gratuita quando haja prova da 

hipossuficiência, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, a 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não implica 

isenção da efetivação do depósito recursal, visto que não tem a natureza 

de taxa judicial, mas de garantia do juízo. Assim, o recurso encontra-se 

deserto, uma vez que o juízo não foi garantido, nos termos da Súmula nº 

128, I, do TST. Prejudicado o exame dos demais temas. Recurso de revista 

de que não se conhece. (TST - RR: 13755020125040205, Relator: Kátia 

Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 15/04/2015, 6ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 17/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO 

DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO RECURSAL. PESSOA 

JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O entendimento desta 

Corte é de ser inaplicável o benefício da gratuidade de justiça à pessoa 

jurídica, ainda que entidade filantrópica, salvo prova inequívoca de que 

não poderia responder pelo recolhimento das custas. No caso, conquanto 

a reclamada tenha mencionado a existência de bloqueios judiciais e de 

miserabilidade econômico-financeira, não existe nos autos nenhuma 

comprovação da realização da complementação do depósito recursal, a 

fim de atingir o montante total da condenação. Óbice da Súmula nº 333 do 

TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TST - AIRR: 

1696420135040205, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 

24/06/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 30/06/2015). Diante do 

acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Rondonópolis, 27 de março 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001896-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO QUARESMA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO QUARESMA CASTRO OAB - PA011913 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA LEONES CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001896-45.2018.8.11.0003 REQUERENTE: HAROLDO QUARESMA 

CASTRO REQUERIDO: CLAUDINEIA LEONES CORDEIRO Vistos etc. 

CUMPRA-SE conforme deprecado. Após, devolva-se à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002002-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002002-07.2018.8.11.0003 AUTOR: EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA 

RÉU: GAZETA DIGITAL LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por EDUARDO PORTELA DE 

OLIVEIRA em desfavor de GAZETA DIGITAL LTDA - ME, ambos 

devidamente qualificados na exordial. Primeiramente, de acordo com o 

artigo 98 da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), “a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei”. Todavia, analisando-se os autos, percebe-se que não está 

comprovada a insuficiência de recursos da parte autora, ou seja, não 

foram satisfeitas as condições impostas pela legislação pertinente para a 

concessão da gratuidade postulada, bem como não houve o pagamento 

das custas judiciais. Vale ressaltar que o direito à assistência jurídica, na 

forma integral e gratuita, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição, é voltado aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

pois é fato que a Constituição não institucionalizou a indiscriminada 

isenção de pagamento dos serviços judiciários. In casu, verifico que a 

parte requerente não apresentou comprovante de rendimentos, 

declaração de Imposto de renda, ou qualquer outro documento capaz de 

conferir certeza quanto à alegada inviabilidade de pagamento das 

despesas em questão, revelando-se inócua nesse sentido a mera juntada 

de declaração de hipossuficiência. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SIMPLES DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PEDIDO DE 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO 

- PRECEDENTES - RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA – 

ARTIGOS 527, INCISO I E 557, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, C/C ART. 66, IX DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 4º da 

Lei Federal 1.060/50 assegura a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência 

econômica. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2 - Inobstante 

divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, adiro ao 

entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da situação 

de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria 

Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido de 

plano caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, 

assim, a desnecessidade de outros elementos de prova. 3 - Não se 

vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não 

trazendo as razões do agravo regimental fatos capazes de infirmar a 

justificativa pela qual se negou seguimento a agravo de instrumento por 

decisão monocrática prevista no art. 557 do CPC, o não provimento do 

recurso é medida que se impõe. 4 - Agravo regimental conhecido e não 

provido. (TJ-DF - AGR1: 201500203107831 Agravo de Instrumento, 

Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 260) 

Diante do acima exposto, nos termos do que dispõe o artigo 99, § 2º, do 

Novo Código de Processo Civil (art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos), concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovar a alegada insuficiência de recursos para 

pagamento das custas e despesas processuais. Em caso de silêncio no 

prazo ora concedido, será indeferida a pretendida gratuidade. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Rondonópolis/MT, 27 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000463-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RILDO DA SILVA PASSOS (EXECUTADO)

AVELINO BARBIERI (EXECUTADO)

SANDRA BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000463-74.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 127.569,62; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

EXECUTADO: RILDO DA SILVA PASSOS, AVELINO BARBIERI, SANDRA 

BARBIERI Senhor(a): EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL 

MT Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXEQUENTE, nos termos do processo acima indicado, para se manifestar 

sobre a decisão ID 11952570 e documentos ID’s 12304123, 12304125, 

12304130, 12304137 e 12304148, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. . 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: 1000965-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERCIL CARNEIRO FILHO (EXECUTADO)

CERISONEIDE PEREIRA DE SOUZA E LACERDA (EXECUTADO)

V CARNEIRO FILHO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1000965-13.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 294.094,90; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Parte Ré: 

EXECUTADO: V CARNEIRO FILHO - ME, CERISONEIDE PEREIRA DE SOUZA 

E LACERDA, VANDERCIL CARNEIRO FILHO Senhor(a): EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para conferir prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, em 05 (cinco) dias, especificamente quanto à penhora 

de bens do devedor. 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009353-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ADOLFO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON MOACIR ORLATO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERICO GUNDIM DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1009353-65.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 124.136,96; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO 

(49). Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADIR ADOLFO DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA 

Senhor(a): AUTOR: ADIR ADOLFO DE SOUZA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de AUTOR, 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 

se manifestar acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça ID’s 

12335686, 12009632, 12010550 e 12000359. 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: 1004943-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDYANA TELES MACHADO (AUTOR)

LUCAS EVARISTO MACHADO SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PARREIRA SILVEIRA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO - O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 1004943-95.2016.8.11.0003 

VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) Advogados do(a) AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA - 

MT0014012A, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - MT0020752A, 

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - MT0019831AAdvogado do(a) 

AUTOR: STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - MT0020752A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717272 Nr: 12694-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/MT, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JÚNIOR - OAB: OAB 9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao disposto no Artigo 477 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, deixei de juntar as Declarações de Imposto de 

Renda Pessoa Física (DIRPF) da contribuinte RICARDO TOMCZYK, CPF 

632.581.611-00 , os quais foram colocados em arquivo reservado, 

guardados em pasta própria (pasta nº 12), para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 93914 Nr: 5505-20.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA, ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o decurso 

do prazo da Certidão de Impulsionamento de fl. 259, IMPULSIONO os 
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presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 806665 Nr: 16925-60.2015.811.0003

 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: JMFF, KENI MARLOVA FORGIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCR MSVIAS- CONCESSIONARIA DE 

RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A, EMPRESA DE TRANSPORTES 

ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Vistos etc. Saem os litigantes intimados para a apresentação de razões 

finais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada uma, mediante 

vista dos autos, iniciando-se pelo autor, tudo conforme previsto no 

CPC/2015.Em seguida, imediatamente conclusos para sentença.

Em tempo: concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento pelo autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 763265 Nr: 15030-98.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA NEVES, CARLOS ALEXANDRE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIP LINHAS AEREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a 

ação e por consequência condeno o recorrido em custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). Publique-se 

e intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de agosto de 2014. Desembargadora 

SERLY MARCONDES ALVES – Relatora.” (Numeração Única: 

0009119-76.2012.8.11.0003 Protocolo: 34993 Ano: 2014). [...] Diante do 

acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, ACOLHO a pretensão 

deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTES os pedidos dos requerentes, 

de modo que CONDENO a requerida ao pagamento, a cada autor, a título 

de indenização pelos danos morais, do valor de R$ 5000,00 (cinco mil 

reais), devidamente corrigido monetariamente a partir desta data pelo INPC 

até o dia do efetivo pagamento, acrescido de juros legais contados a partir 

da citação. CONDENO a requerida ao pagamento, ainda, do valor de R$ 

73,35 (setenta e três reais e trinta e cinco centavos), devidamente 

corrigidos monetariamente pelo IPNC desde o desembolso e acrescido de 

juros legais contados a partir da citação. CONDENO, outrossim, a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

condenação. Transitada em julgado, caso não haja pedido de cumprimento 

de sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Havendo 

pedido de cumprimento de sentença, proceda-se nos termos dos artigos 

523 e seguintes do CPC/2015. Publicada em audiência. Registre-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724317 Nr: 5309-59.2013.811.0003

 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: NGAS, NILVA RIBEIRO SANTOS, NEYLLON RIBEIRO 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCELINO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos de Natureza 

Moral e Material ajuizada por NEWLLA GABRIELLY APARECIDA SANTOS, 

NILVA RIBEIRO SANTOS E NEYLLON RIBERIO SANTOS em desfavor de 

VALCELINO DA SILVA NASCIMENTO, [..] Posto isso, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a teor do 

art. 487, I, do CPC/15, de modo que CONDENO o requerido a indenizar os 

autores na cifra de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) PARA CADA 

AUTOR quanto ao dano moral experimentado, incidindo juros legais (1% ao 

mês) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária, 

pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Condeno o 

requerido, ainda, ao pagamento do valor de pensão mensal à requerente 

NEWLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS no valor equivalente a 

1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à data do pagamento pelo período 

que vai da data da morte do genitor até o dia em que completou a 

beneficiária 18 (dezoito) anos de idade, nos termos acima mencionados. 

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 802153 Nr: 15257-54.2015.811.0003

 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: VANESSA BRITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL UNIC RONDONOPOLIS 

FLORIANO PEIXOTO LTDA (UESP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Vistos etc. Permaneçam os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 285173 Nr: 896-86.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, SERGIO DEL CISTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE DE FATIMA VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 0023/2017-GAB e, em se tratando estes autos de 

Execução de Título Extrajudicial/Cumprimento de Sentença, ante o decurso 

do prazo da Certidão de Impulsionamento de fl. 171, IMPULSIONO os 

presentes autos para o fim de SUSPENDE-LO, pelo prazo de 01 (um) ano, 

conforme artigo 921, III, do CPC, cientificando que, caso decorra o prazo 

máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam 

encontrados bens penhoráveis (art. 921, § 2º, CPC/2015), ocorrerá o 

subsequente arquivamento deste feito. Consigno, outrossim, que o prazo 

prescriscional, na hipótese ora referida, permanecerá suspenso por 01 

(um) ano, voltando a correr depois de decorrido esse prazo sem 

manifestação do exequente (art. 921, §§ 1º e 4º, CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 443223 Nr: 11891-80.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CUSTODIO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 394029 Nr: 7580-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO BRUNELI, VERA LUCIA DA SILVA BRUNELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 7580-51.2007.811.0003

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ELCIO BRUNELI e VERA LUCIA DA SILVA BRUNELI

PARTE RÉ: DOMINGOS MARTINS DA SILVA

CITANDOS: o réu DOMINGOS MARTINS DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/07/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 2.934,00

CITAÇÃO do réu DOMINGOS MARTINS DA SILVA, dos termos da presente 

ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinária em 

que o requerente alega ser possuidor do imóvel matriculado sob o n. 

3.194, registrado no Cartório de Registro de Imóveis local, localizado na 

zona urbana desta cidade de Rondonópolis/MT, sito na Rua Bahia, nº 16, 

quadra 02, Bairro Vila Iracy, com área total de 360,00 m²; que, é possuidor 

do referido imóvel há mais de 32 (trinta e dois) anos, sendo que lá 

estabeleceu sua moradia e de sua família; que, sempre quitou os impostos 

inerentes ao imóvel em questão, preenchendo, para tanto, os requisitos 

para a aquisição da Usucapião Extraordinária, razão pela qual pleiteia a 

procedência dos pedidos iniciais com a concessão do domínio do bem em 

seu nome, dá à causa o valor de R$ 2.934,00 (dois mil, novecentos e trinta 

e quatro reais).”

 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “01 (UM) LOTE DE TERRENO 

PARA CONSTRUÇÃO SOB N. 16 DA QUADRA N. 02, SITUADO NO 

LOTEAMENTO DENOMINADO “VILA IRACY”, ZONA URBANA DESTA 

CIDADE, COM ÁREA DE 360,00 M², DENTRO DOS LIMITES E 

CONFRONTAÇÕES DESCRITOS NA MATRÍCULA 3.194, DO CARTÓRIO DE 

REGISTRO GERAL DE IMÓVÉIS DESTA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS/MT.”

DESPACHO: “Vistos etc. Acolho o petitório retro, pelos fundamentos ali 

esposados, conferindo prosseguimento ao feito no sentido de que seja 

providenciada a citação do requerido Domingos Martins da Silva, 

proprietário do imóvel usucapiendo, consoante matrícula juntada na inicial 

(fls. 07) e fls. 83. Via de consequência, revogo a decisão de fls. 71. Ante 

as razões esposadas retro, DEFIRO a citação por edital da parte 

requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 do Novo Código 

de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, observando-se o 

disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, certifique-se a revelia. 

Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública Estadual, atuante nesta 

Comarca, como curadora especial da parte requerida, que deverá ser 

intimada de seu munus para que promova a defesa de seus interesses, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se.”

Eu, Angélica Alves de Almeida, digitei.

 Rondonópolis - MT, 27 de março de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000209-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (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 : 

1000209-33.2018.8.11.0003 AUTOR: LOARA DAYANI DUARTE AQUINO 

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 LOARA DAYANI DUARTE AQUINO em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ambos devidamente qualificados na 

exordial. Por meio da decisão de ID 11382669, este juízo constatou que os 

apontamentos constantes na certidão de ID 11341135 correspondem às 

mensalidades escolares oriundas de um mesmo contrato celebrado com a 

instituição de ensino demandada, evidenciando a existência de um mesmo 

objeto, razão pela qual foi determinado que a autora emendasse a 

vestibular, no sentido de incluir todos os apontamentos constantes na 

referida certidão como objeto desta demanda. Por meio da petição de ID 

11556709, a parte autora noticiou que havia distribuído demandas distintas 

para discussão dos aludidos apontamentos, tendo o juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, nos autos n. 1000205-93.2018.11.0003, determinado que 

fosse oficiado aos demais juízos, a fim de que os processos fossem 

reunidos em razão da prevenção. Não obstante a ausência, nos autos, do 

ofício mencionado, em consulta ao Sistema PJE, constatei que o feito de n. 

1000205-93.2018.11.0003, que tramita perante aquela Vara Cível, 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), tendo sido distribuído em 15.01.2018, às 02h48min. In casu, 

embora a distribuição dos feitos tenha ocorrido no mesmo dia, a presente 

demanda foi distribuída às 03h05min, de modo que, corroborado pela 

numeração única das demandas, é possível vislumbrar que a ação que 

tramita junto ao juízo da 1ª Vara Cível foi distribuída anteriormente a esta. 

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”. Desse 

modo, observando a prevenção havida, uma vez 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 da 1ª VARA CÍVEL desta 

Comarca, com as nossas homenagens e baixas de estilo. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001770-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEMAR DA SILVA LEITE (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

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 : 

1001770-92.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: LEDEMAR DA SILVA LEITE RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT ajuizada por LEDEMAR DA SILVA LEITE em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o 

necessário. 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 

13h15min, 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, 27 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001866-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARTINS (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)

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 : 

1001866-10.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: EDILSON MARTINS RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT ajuizada por EDILSON MARTINS em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Cite-se a 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, 

impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o necessário. 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 13h05min, 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, 

27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001431-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA (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)

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 : 

1001431-36.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: PEDRO 

PAULO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por PEDRO PAULO DE OLIVEIRA 

em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. 

Expeça-se o necessário. 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 

16h15min, devendo as partes comparecerem com 30 minutos de 
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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, 27 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001323-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE ASSIS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

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 : 

1001323-07.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: VICTOR 

HENRIQUE ASSIS SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por VICTOR HENRIQUE ASSIS 

SILVA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente qualificados na exordial. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Cite-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o feito em 

seguida. Expeça-se o necessário. 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 

16h25min, 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, 27 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001450-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOISIANO GABRIEL DE SOUZA (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)

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 : 

1001450-42.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: JOISIANO 

GABRIEL DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por JOISIANO GABRIEL DE 

SOUZA em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente qualificados na exordial. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Cite-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o feito em 

seguida. Expeça-se o necessário. 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 

13h35min, 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, 27 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001631-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALBINO DOS SANTOS (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)

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 : 

1001631-43.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: FABRICIO 

ALBINO DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por FABRICIO ALBINO DOS 

SANTOS em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., ambos devidamente qualificados na exordial. 

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 
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Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Cite-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a ação, impulsionando o feito em 

seguida. Expeça-se o necessário. 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 

13h55min, 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, 27 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001425-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVA ELOISA BORGES NUNES (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)

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 : 

1001425-29.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. AUTOR: GILVA ELOISA BORGES NUNES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT ajuizada por GILVA ELOISA BORGES NUNES em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contestar a ação, impulsionando o feito em seguida. Expeça-se o 

necessário. 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 

08h35min, 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, 27 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001883-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZAR NOVAIS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (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 : 

1001883-46.2018.8.11.0003 AUTOR: DENIZAR NOVAIS DA ROCHA RÉU: 

ICATU SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA POR DOENÇAS GRAVES C/C DANOS MORAIS ajuizada 

por DENIZAR NOVAIS DA ROCHA em desfavor de ICATU SEGUROS S/A, 

ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 12 de junho de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001899-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE BISSOCHI (EXECUTADO)

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 : 

1001899-97.2018.8.11.0003, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]. EXEQUENTE: JOAO 

BOSCO PORTELA EXECUTADO: MARCELO HENRIQUE BISSOCHI Vistos 

etc. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Nos moldes dos artigos 829 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, cite-se o Executado para os 

atos desta ação, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento da dívida, ou apresente embargos à execução no prazo de 15 
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(quinze) dias (art. 914 do CPC/15). Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 

829, §1º, CPC/15). Consigno que, nos termos do artigo 830 do CPC, se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. Aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3°). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo, 

de plano, os honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da 

causa, a serem pagos pelo executado. Em conformidade com o disposto 

no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. 

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como a expedição da certidão de distribuição do feito para fins de registro 

nos cartórios de registro de bens, na forma do art. 828 do CPC/15, 

devendo a parte exequente comunicar a este Juízo as averbações 

efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua concretização. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001997-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DRAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NONATO STEFANINI MATOS (RÉU)

IRAIMA GERUZA STEFANINI MATOS (RÉU)

RAIMUNDO MATOS FILHO (RÉU)

ANDRE LUIS STEFANINI MATOS (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 : 

1001997-82.2018.8.11.0003, : Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. AUTOR: MARIA DE LOURDES DRAGO RÉU: 

RAIMUNDO MATOS FILHO, IRAIMA GERUZA STEFANINI MATOS, ANDRE 

LUIS STEFANINI MATOS, NONATO STEFANINI MATOS Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ajuizada por MARIA DE 

LOURDES DRAGO em desfavor de ESPÓLIO DE RAIMUNDO MATOS 

FILHO, representado por IRAIMA GERUZA STEFANINI MATOS, ANDRE 

LUIS STEFANINI MATOS e NONATO STEFANINI MATOS, devidamente 

qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que o 

requerente alega possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, 

há mais de 15 (quinze) anos. De início, determino que a Secretaria 

proceda à inclusão dos confinantes indicados no ID 12369528 - Pág. 3/4 

no polo passivo da demanda. Ressalte-se que tal providência incumbe ao 

patrono da parte demandante, que deverá diligenciar nesse sentido 

quando da propositura de eventuais novas ações, vez que o Sistema PJE 

se encontra em fase de aperfeiçoamento e não possibilita que a parte 

realize as aludidas alterações em seguida à distribuição do feito. No mais, 

recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Citem-se, pessoalmente, os requeridos, 

bem como os confinantes, nos endereços indicados na inicial, e, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, querendo, 

contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 

Intimem-se para que manifestem eventual interesse na causa, os 

representantes das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de lei. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001731-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEREIRA RODRIGUES (RÉU)

FRANCISCA SOARES VILARINO (RÉU)

EMIDIO DOURADO LEAL (RÉU)

FERNANDO SANTOS DA SILVA (RÉU)

MARLI ALVES LEITE (RÉU)

EDILIO HENRIQUE VILARINHO FARIAS (RÉU)

TAYANE LIRA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

RENATO FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ORLANDO JOSE DE SOUZA (TESTEMUNHA)

CELIO LOPES DA SILVA (TESTEMUNHA)

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 : 

1001731-95.2018.8.11.0003 AUTOR: FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS 

RÉU: EMIDIO DOURADO LEAL, MARLI ALVES LEITE, ANA PEREIRA 

RODRIGUES, FERNANDO SANTOS DA SILVA, TAYANE LIRA DOS 

SANTOS, FRANCISCA SOARES VILARINO, EDILIO HENRIQUE VILARINHO 

FARIAS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

ajuizada por FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS em desfavor de EMÍDIO 

DOURADO LEAL e MARLI ALVES LEITE, devidamente qualificados nos 

autos, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, que o requerente alega 

possuir, de forma mansa, ininterrupta e sem oposição, há 30 (trinta) anos. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Citem-se, pessoalmente, os 

requeridos, bem como os confinantes, nos endereços indicados na inicial, 

e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (artigos 246, § 3° e 259, I, NCPC), para, 

querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. 

Intimem-se para que manifestem eventual interesse na causa, os 

representantes das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de lei. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001798-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17445/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (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 : 

1001798-60.2018.8.11.0003 REQUERENTE: WENDER ROGER RODRIGUES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO ajuizada por WENDER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA em 

desfavor de OI S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 12 de junho de 2018, às 10h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001868-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES DE SOUZA OAB - SP320768 (ADVOGADO)

MARCELO MAMMANA MADUREIRA OAB - SP0333834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY APARECIDA TRISTAO (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 : 

1001868-77.2018.8.11.0003 AUTOR: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RÉU: SIRLEY APARECIDA TRISTAO 

Vistos etc. De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) 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). Expeça-se mandado para que 

o requerido, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento do débito em 

questão e dos honorários advocatícios, que fixo em 5% do valor atribuído 

à causa (art. 701 do CPC/15), ou apresente embargos à ação monitória 

(art. 702 do CPC/15). Faça constar no mandado que, se no referido prazo, 

não efetuar o pagamento ou oferecer embargos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial (art. 701, § 2, do CPC/15). Consigno que o 

réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo legal (art. 701, § 1º, do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001873-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (AUTOR)

FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MORAES IMOBILIARIA EIRELI (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 : 

1001873-02.2018.8.11.0003 AUTOR: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE, FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE RÉU: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MORAES IMOBILIARIA EIRELI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual C/C Repetição de Indébito 

C/C Pedidos Danos Morais e Materiais ajuizada por SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE e FERNANDA MENDES DE LIMA MOURA LEITE em desfavor 

de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e MORAES IMOBILIARIA 

EIRELI, ambos devidamente qualificados na exordial. 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). Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 14 de junho de 

2018, às 10h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001950-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO CANDIDO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (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 : 

1001950-11.2018.8.11.0003 AUTOR: LAERCIO CANDIDO JUNIOR RÉU: 

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação c/c 

Danos Morais ajuizada por LAÉRCIO CÂNDIDO JUNIOR em desfavor de 

SPC/BRASIL – SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ambos devidamente 

qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 14 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, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001986-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (EXECUTADO)

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 : 

1001986-53.2018.8.11.0003 EXEQUENTE: COOPERATIVA CENTRAL DE 

PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL EXECUTADO: CARLOS ERNESTO 

AUGUSTIN Vistos etc. Diante do trânsito em julgado da sentença proferida 

por este juízo nos autos n. 9625-62.2006.811.0003 (Cód. 381384), 

consoante cópias acostadas aos Ids 12367642 e 12367740, verifico que o 

feito adentrou na fase de cumprimento de sentença. De início, DETERMINO 

que a parte exequente comprove nos autos o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) 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, 

promova-se às alterações necessárias no sistema PJe. Cite-se/intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do 

débito, sob pena de ser o valor acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários de advogado de dez por cento, tudo consoante 

artigo 523 e seguintes do CPC/2015. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação. Tudo cumprido, não havendo 

manifestação do devedor, intime-se o exequente a se manifestar em 05 

(cinco) dias, e conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002069-69.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (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 : 

1002069-69.2018.8.11.0003 AUTOR: PAULO LOPES DE BRITO RÉU: N C 

IMOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS ajuizada por PAULO LOPES DE BRITO em desfavor 

de N C IMOVEIS LTDA, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 14 de junho de 2018, às 11h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001534-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE MENDES COLLA (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 : 

1001534-43.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CAROLINE MENDES COLLA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de CAROLINE MENDES 

COLLA, ambos qualificados nos autos. Noticia a exordial que, o autor 

concedeu a ré um financiamento, tendo por objeto o veículo descrito na 

inicial. Contudo, relata que a requerida 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. 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). No que tange ao pedido liminar 

de transferência de multas incidentes sobre o bem, entendo que este se 

confunde com o mérito da demanda e deve com ele ser analisado, em 

momento oportuno (prolação de sentença). Por outro lado, 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 12087246), bem como a 

notificação da mora (ID 12087322). 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, 27 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001704-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALVES & HAGA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCOS OAB - SP356649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (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 : 

1001704-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: GONCALVES & HAGA LTDA - 

ME REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. 

Compulsando o feito em exame, observo que se trata de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR FURTO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO, tendo sido o feito endereçado ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

desta Comarca. Desse modo, equivocada a distribuição do processo junto 

a esta Vara Cível, o que sequer pretendeu o autor, pelo que se vê. Por 

outro lado, o sistema PJE ainda não está implantado no Juizado Especial 

desta Comarca, que recebe as ações e as processa via sistema PROJUDI. 

Diante disso, intime-se o procurador do autor para que tome conhecimento 

do acima narrado e, caso queira, distribua a ação junto ao Juizado 

Especial. A seguir, arquivem-se estes autos. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002004-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (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 : 

1002004-74.2018.8.11.0003 AUTOR: EFIGENIO DE PAULA RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E 

CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por EFIGENIO 

DE PAULA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é beneficiário de 

aposentadoria perante a Previdência Social – INSS e que, somente no 
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início de 2018, tomou ciência de que estava sendo vítima de uma fraude 

com desconto periódico em sua aposentadoria, em razão de suposto 

empréstimo não contratado. Afirma que já foram descontadas 44 parcelas 

de R$ 29,47 (vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), totalizando 

R$ 1.296,68 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e oito 

centavos). Assevera que não assinou contrato para a obtenção do 

aludido empréstimo, que não recebeu valor que correspondesse ao 

empréstimo, nem autorizou ninguém a realizá-lo em seu nome. Por conta 

de tais fatos, pleiteia o requerente a concessão da tutela de urgência, a 

fim de que o banco demandado suspenda a cobrança/consignação do 

empréstimo sub judice, referente ao contrato n. 0123264350750. 

Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia 

relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o banco demandado estaria realizando, 

indevidamente, descontos mensais sobre o benefício de aposentadoria da 

parte autora, em razão de empréstimo que, ao que parece, não teria sido 

contratado pelo demandante. O perigo de dano é evidente, diante dos 

prejuízos sofridos quando se tem debitado mensalmente de sua conta 

bancária (benefício de aposentadoria) um valor fixo, oriundo de uma 

cobrança indevida, prejudicando a própria subsistência da parte. 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 realizar descontos 

no benefício de aposentadoria da parte autora, em relação ao empréstimo 

sub judice, referente ao contrato n. 0123264350750, 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. 

Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 19 de 

junho de 2018, às 08h30min, 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. Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na 

tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo pessoa idosa, atendendo 

sua condição ao que estabelece o artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002008-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (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 : 

1002008-14.2018.8.11.0003 AUTOR: EFIGENIO DE PAULA RÉU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada 

por EFIGENIO DE PAULA em desfavor de BANCO ITAU - BMG 

CONSIGNADO S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor 

alega, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria perante a 

Previdência Social – INSS e que, somente no início de 2018, tomou ciência 

de que estava sendo vítima de uma fraude com desconto periódico em sua 

aposentadoria, em razão de suposto empréstimo não contratado. Afirma 

que já foram descontadas 40 parcelas de R$ 82,40 (oitenta e dois reais e 

quarenta centavos), totalizando R$ 3.296,00 (três mil e duzentos e 

noventa seis reais). Aduz que o valor do empréstimo supostamente 

contratado corresponde à importância de R$ 2.925,55 (dois mil e 

novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente 

ao contrato de n. 547058626. Assevera que não assinou contrato para a 

obtenção do aludido empréstimo, que não recebeu valor que 

correspondesse ao empréstimo, nem autorizou ninguém a realizá-lo em 

seu nome. Por conta de tais fatos, pleiteia o requerente a concessão da 

tutela de urgência, a fim de que o banco demandado suspenda a 

cobrança/consignação do empréstimo sub judice, referente ao contrato n. 

547058626. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era 

o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o banco demandado estaria realizando, 

indevidamente, descontos mensais sobre o benefício de aposentadoria da 

parte autora, em razão de empréstimo que, ao que parece, não teria sido 

contratado pelo demandante. O perigo de dano é evidente, diante dos 

prejuízos sofridos quando se tem debitado mensalmente de sua conta 

bancária (benefício de aposentadoria) um valor fixo, oriundo de uma 

cobrança indevida, prejudicando a própria subsistência da parte. 

Registre-se que, não obstante tenha sido distribuído perante o juízo da 3ª 

Vara Cível desta comarca o processo de n. 1002010-81.2018.8.11.0003, 

com as mesmas partes, aludido feito possui objeto distinto, uma vez que 

discute o contrato n. 541408203, referente a empréstimo no valor de R$ 

1.003,26 (um mil e três reais e oitenta centavos), com descontos mensais 

de R$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos), razão pela qual não há 

falar-se em prevenção ou conexão. 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 realizar descontos no benefício de aposentadoria da parte 

autora, em relação ao empréstimo sub judice, referente ao contrato n. 

547058626, 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. Conforme o disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 19 de junho de 2018, às 09h, 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. 

Observe-se a PRIORIDADE LEGAL na tramitação deste feito, que tem em 

seu polo ativo pessoa idosa, atendendo sua condição ao que estabelece o 

artigo 1048, inciso I, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002118-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE NEGRI FERNANDES DUARTE (AUTOR)

ROBERTO CRISTIANO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (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 : 

1002118-13.2018.8.11.0003 AUTOR: CAROLINE NEGRI FERNANDES 

DUARTE, ROBERTO CRISTIANO DUARTE RÉU: HDI SEGUROS S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

ajuizada por CAROLINE NEGRI FERNANDES DUARTE e ROBERTO 

CRISTIANO DUARTE em desfavor de HDI SEGUROS S.A., ambos 

devidamente qualificados na exordial. Os autores alegam, em síntese, que 

o segundo requerente (Roberto) é proprietário do veículo Toyota Corolla 

descrito na exordial, que está segurado com a requerida por meio de 

contrato de seguro total, registrado sob a apólice de n. 

01.059.431.132768. Aduzem que o seguro foi ajustado em nome da 

primeira autora (Caroline) e quitado em 05/02/2018, tendo como prazo de 

vigência o período de 24/10/2017 a 29/10/2018. Ressaltam que aludido 

contrato estabelece cobertura para “COLISÃO, Incêndio e Roubo ou Furto” 

por Indenização Integral. Sustentam que, em 09 de fevereiro de 2018, por 

volta das 16 horas, viajavam com destino ao Estado de São Paulo, quando 

foram vítimas de acidente, tendo o veículo colidido com uma anta. Afirmam 

que comunicaram a requerida sobre o sinistro, a qual retirou o veículo do 

local e o levou a Campo Grande/MS. Asseveram que foi aberto Processo 

Administrativo de Sinistro, registrado sob n. 010593151420282, onde foi 

informada a perda total do veículo, pois o custo para reparação seria no 

total de R$ 44.145,59 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco 

reais e cinquenta e nove centavos), não tendo sido autorizado o reparo e 

que o veículo sinistrado iria a leilão. Alegam que, com a informação de que 

houve a perda total, e por ter expirado os dias de uso do carro de locação 

disponibilizado pela seguradora, decidiram financiar um novo veículo, pois 

consideraram que já estariam com o valor do seguro do carro sinistrado 

para o adimplemento do novo contrato. Salientam que foram informados 

pela demandada que houve um erro material no laudo de vistoria, e que 

repassariam aos autores os valores com relação à perda total, mas que, 

por um equívoco, o perito teria constado no laudo os valores 

correspondentes à perda parcial, sendo que no laudo não se permitiu 

reparo e nem foi este autorizado. Contudo, relatam que a Seguradora 

requereu vistoria complementar para sanar o erro, tendo a Requerida 

aberto novo procedimento administrativo (n. 010593151429119), o qual 

teria sido utilizado para a troca de tipo de indenização. Alegam que, até a 

presente data, o que é informado aos Requerentes é que o valor apurado 

na nova vistoria é de R$ 37.557,56 (trinta e sete mil, quinhentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) para reparação do 

carro e que novamente não foi autorizado o reparo. Relatam que, no dia 

20/03/2018, a requerida teria comunicado que iria abrir o câmbio do carro 

para verificar possibilidade de reparação. Alegam os demandantes que a 

requerida estaria tentando “forçar um reparo”, sem qualquer qualidade e 

segurança. Aduzem que, no dia 22 de março de 2018, a Seguradora ré 

informou que caberia reparação ao veículo. Asseveram os demandantes 

que, anteriormente a isso, a requerida já havia negado reparação e 

permitido a indenização integral por perda total. Por conta de tais fatos, 

pleiteiam os requerentes a concessão da tutela de urgência, a fim de 

determinar que a requerida suspenda o reparo do veículo, locomova o 

veículo para a cidade de Rondonópolis e, caso seja feito o reparo, que 

este seja realizado por empresa credenciada junto à TOYOTA. Postulam, 

ainda, que seja determinado que a requerida arque com os valores das 

parcelas vincendas do carro sinistrado, pois tais valores seriam 

descontados ao final da ação. Apresentam pedidos de natureza final e 

juntam documentos. Era o que cabia relatar. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). 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 pelos requerentes se consubstancia na própria 

narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos documentos 

acostados aos autos (fotografias, laudos de vistorias, apólice do seguro, 

entre outros). Ao que parece, os aludidos documentos demonstram que, 

inicialmente, a seguradora requerida teria constatado perda total do 

veículo dos autores, o que ensejaria o recebimento de indenização 

correspondente. Contudo, a demandada estaria tentando, atualmente, 

submeter o veículo a reparo, sob o argumento de que houve erro nas 

primeiras vistorias realizadas, o que faria com que os demandantes 

recebessem indenização em valor inferior ao devido. No caso em 

referência, mostra-se pertinente a medida liminar para que a demandada 

se abstenha de realizar reparos no veículo sub judice, vez que aludida 

providência poderia alterar o objeto de eventual prova pericial a ser 

oportunamente realizada para a constatação do preenchimento dos 

requisitos da indenização pretendida. Demais disso, considerando que, no 

contrato em comento, há previsão para “Assistência 24h com Guincho 

sem limite de quilômetros”, consoante se verifica nos IDs 12428421 - Pág. 

3 e 12428424 - Pág. 1, estando aludida apólice dentro do seu período de 

vigência, mostra-se, de igual modo, cabida a pretensão de que a ré 

entregue o veículo aos autores, transportando-o até este município de 

Rondonópolis/MT. O perigo de dano é evidente, uma vez que a não 

concessão das medidas supramencionadas poderá aumentar os prejuízos 

materiais que estão sendo, possivelmente, suportados pelos 

demandantes. 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. Por outro lado, a pretensão de que a requerida arque com os 

pagamentos das parcelas vincendas do veículo se afigura descabida, uma 

vez que o contrato de alienação fiduciária não tem qualquer relação com o 

objeto de discussão desta demanda, pois constitui obrigação jurídica 

assumida pelos demandantes com instituição financeira que não é parte 

na lide. Assim, as cláusulas daquele contrato permanecem íntegras e 

obrigam ambos os contratantes. Com essas considerações, preenchidos 

os elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela de urgência para determinar, tão somente, que a requerida se 

abstenha de realizar reparos no veículo sub judice, bem como realize o 

transporte do veículo até este município de Rondonópolis/MT, 

entregando-o aos demandantes, no prazo de 10 (dez) dias, 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. Nomeio como depositária fiel do 

bem a parte autora (qualquer dos demandantes). Conforme o disposto no 

artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 21 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, 27 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005894-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDENEY JOSE MATOS DE SOUZA (AUTOR)

CLEUSA DE JESUS DE MATOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO)

 

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: 1003585-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELEN PINHEIRO DE LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-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: 1003074-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-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)

 

CD. PROC. 1003074-63.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justificando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001898-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001898-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1001834-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO OAB - MT0008053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001834-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos observa-se que a demandante comprova ter mais de 

60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê do documento Id. 12263557. 

Assim, deverá a Srª. Gestora providenciar as alterações necessárias de 

acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao 

que estabelece a Legislação Vigente. Observa-se que o presente feito foi 

distribuído na Justiça Federal desta Comarca tendo aquela juízo declinada 

a competência para que o processamento da ação seja realizado na 

Justiça Estadual. No Id. 12265607, têm-se a informação que houve o 

falecimento do requerido Valdemar Nestor de Araújo em 13.01.2018, 

conforme certidão de óbito anexa, e até o presente momento não houve a 

habilitação voluntária de seus sucessores. Assim, suspendo o andamento 

nos termos do artigo 313, I, §2º, I, do CPC/15 e, determino que o requerido 

promova a citação do espólio, na pessoa do inventariante, se houver, ou 

de seus herdeiros, no prazo de 03 (três) meses. Rondonópolis-MT, 27 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001879-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO LEMES VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001879-09.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face da Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso. Assim, 

em observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa 

destes autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as 

quais são competentes para processar e julgar os feitos envolvendo a 

Fazenda Pública Municipal. Encaminhe para a correta redistribuição. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005296-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL APARECIDO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 12447681 e 12447702

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000548-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FORTI RACHIELI (EXECUTADO)

GILVANA SANTICCHIO RACHIELI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 12448284 e 12448287

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003369-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LACY CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR)

JURACY LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DE FATIMA RIBAS KAHA (RÉU)

LUIZ FERNANDO KAHA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12278842, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010083-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE SILVA NETO (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)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009602-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

12202269, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007706-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (RÉU)

EDSON DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (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: 1000236-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/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 REQUERENTE PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003952-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MATOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010188-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE SOUZA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR OAB - MT20589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO GRANDE CARTORIO DO 2 OFICIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RICARDO KLING DONINI OAB - 017.528.969-71 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764215 Nr: 15436-22.2014.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 15436-22.2014.811.0003, 

Protocolo 764215, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67097 Nr: 2331-37.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, MARIA 

JOSE NEVES MENEGHETE, ESPÓLIO DE ERCILIA PEREIRA BUENO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB/MT 4732, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:8872/0, 

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, RENATO 

MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT, VANDERLEI CHILANTE 

- OAB:OAB/MT3533A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 2331-37.1998.811.0003, 

Protocolo 67097, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426195 Nr: 8372-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, MARIA 

JOSE NEVES MENEGHETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO ACASSIO 

MUNIZ JUNIOR, para devolução dos autos nº 8372-34.2009.811.0003, 

Protocolo 426195, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296127 Nr: 10754-44.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENS LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONEL PEIXOTO 

DAMASCENO, para devolução dos autos nº 10754-44.2002.811.0003, 

Protocolo 296127, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803690 Nr: 15817-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS 

AUTONOMOS DE BENS DO ESTADO DE MT, ROBERTO PESSOA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Astuto Pereira - 

OAB:OAB/RJ 80.696

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO AURÉLIO 

ROMANO FERREIRA, para devolução dos autos nº 

15817-93.2015.811.0003, Protocolo 803690, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277401 Nr: 1268-69.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, DENIZE 

NAIR QUEIROZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES BALDUINO, ESPOLIO DE 

BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1268-69.2001.811.0003, Protocolo 

277401, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286000 Nr: 1317-76.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUILON DE PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO INACIO, LUCIA 

REGINA COSTA, GUILHERMINA VALERIO MARQUES FERREIRA INACIO, 

ELZIRA CAROLINA BRITO COSTA INÁCIO, JOHN KLEBER MARQUES 

FERREIRA INACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1317-76.2002.811.0003, Protocolo 

286000, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGIE CAROLINE 

ALVES BATISTA, para devolução dos autos nº 297-35.2011.811.0003, 

Protocolo 445115, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837150 Nr: 7724-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCONTINENTAL DE CAFÉ S/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGIE CAROLINE 

ALVES BATISTA, para devolução dos autos nº 7724-10.2016.811.0003, 

Protocolo 837150, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708930 Nr: 3822-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PASTORELLO 

LTDA, MARCELO PASTORELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN MARQUES 

SOLANO ROSA, para devolução dos autos nº 3822-88.2012.811.0003, 

Protocolo 708930, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710307 Nr: 5270-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS, COOPERSERRA COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO 

RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 5270-96.2012.811.0003, 

Protocolo 710307, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768408 Nr: 1437-65.2015.811.0003

 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: IRACEMA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMI CONFECÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUMI CONFECÇOES, CNPJ: 

08966986000160. 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: ação de indenização por danos morais com pedido 

liminar

Despacho/Decisão: .Código nº 768408.Vistos etc.Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital, vez que tal ato é restrito aos casos previstos 

no artigo 256 do CPC e, a parte autora não demonstrou que esgotou todos 

os meios para obter a localização da parte ré.No entanto, visando a 

celeridade processual determino a busca do atual endereço da requerida, 

com a utilização dos Sistemas disponíveis ao Juízo -Infojud eBacenJud. 

Caso os endereços obtidos sejam os mesmos já diligenciados nos autos, 

desde já, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256 e 257, III, do CPC.Cumpra. 

Intime.Rondonópolis-MT, 29 de setembro de 2017.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Luciana Giaretta Senen, 

digitei.

Rondonópolis, 20 de março de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749550 Nr: 7517-79.2014.811.0003

 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: JOÃO RODRIGUES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.J SILVA & PEREIRA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): B.J SILVA & PEREIRA LTDA- ME, CNPJ: 

14097435000100. 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: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR INCLUSÃO INDEVIDA EM PROTESTO DE 

TÍTULOS

Despacho/Decisão: .Código nº 749550.Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação da requerida restaram infrutíferas e o autor não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro dos mesmos, hei por bem deferir 

a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 1º de setembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Luciana Giaretta Senen, 

digitei.

Rondonópolis, 20 de março de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733596 Nr: 13554-59.2013.811.0003

 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: MARCO AURELIO DOS SANTOS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON MOTORS ASSISTENCE VEICULOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12196
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHON MOTORS ASSISTENCE VEICULOS 

LTDA ME, CNPJ: 04695443000103. 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: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Despacho/Decisão: .Código nº 733596.Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas e o autor não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro dos mesmos, hei por bem deferir 

a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 1º de setembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Luciana Giaretta Senen, 

digitei.

Rondonópolis, 20 de março de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835523 Nr: 7298-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PAULO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO PAULO DE BRITO, Cpf: 

22964703191, Rg: 309.125, Filiação: Pedro Paulo de Brito e Maria Soares 

Assis, data de nascimento: 02/03/1940, brasileiro(a), natural de 

Itambacuri-MG. 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: Liminar/Antecipação da Tutela Deferida: Com essas 

considerações, CONCEDO a tutela provisória de urgência. Determino:a) 

Que o requerido promova a desocupação da área de preservação 

permanente em sua propriedade, bem como a demolição de edificação 

nela existente, caso haja, no prazo de 10 (dez) meses, contados da 

intimação da liminar;b) Proceda a limpeza e a recuperação da área 

degradada, promovendo o seu isolamento e o plantio de mudas nativas ou 

adoção de outra medida técnica indicada pela SEMMA.Para o caso de 

descumprimento das determinações alhures mencionados, arbitro multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) (art. 461, §5º, CPC). Caso o 

requerido não cumpra as determinações acima, determino que não se 

oponha que a demolição da edificação, recuperação e isolamento sejam 

realizadas pela SEMMA.Cite como requer.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 25 de outubro de 2016.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho/Decisão: .Código nº 835523.Vistos etc.Considerando que as 

tentativas de citação do requerido restaram infrutíferas e o parquet não 

logrou êxito em localizar o atual paradeiro do mesmo, hei por bem deferir a 

citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, 

IV, 256, II e 257, III, do CPC.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Luciana Giaretta Senen, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754285 Nr: 9941-94.2014.811.0003

 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: VALDEMI TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEMI TEODORO DA SILVA, Cpf: 

85628115134, Rg: 001112053, Filiação: Almezinda Francisca Teodoro da 

Silva e Natalino Luiz da Silva, data de nascimento: 22/06/1970, 

brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE E/OU HERDEIROS DO 

ESPÓLIO DE VALDEMI TEODORO DA SILVA, acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que procedam sua habilitação no 

presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 76, §1º, I do CPC.

Despacho/Decisão: .Código nº 754285.Vistos etc.Tendo em vista que até 

o presente momento não houve a habilitação do espólio do autor (fls. 90), 

determino a intimação do inventariante e/ou herdeiros do espólio de 

Valdemi Teodoro da Silva, via ARMP no endereço declinado na exordial, 

bem como via edital, para que proceda sua habilitação no presente feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 

76, §1º, I, do CPC.Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 

20 de março de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Luciana Giaretta Senen, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729566 Nr: 10238-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE DIOCASSINO JOSÉ TOMÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANJAS CARREIRO AGROINDUSTRIAL 

LTDA, ALCIBIO FERREIRA, DELURDES ALVES ROMANO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 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.: 736476 Nr: 15816-79.2013.811.0003

 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): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

VIVIANE ALIAS ESTEVÃO, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE DE FL. 118/119, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 378301 Nr: 6662-81.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BIGOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BIGOLIN - OAB:19769/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787701 Nr: 9291-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR, DA DECISÃO DE FLS. 76, BEM 

COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO DE FL. 77, PARA DEVIDA 

PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 92808 Nr: 4226-96.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADUBOS TREVO SA. - GRUPO TREVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA CIÊNCIA DO OFÍCIO DO JUÍZO 

DEPRECADO - FLS. 566 VERSO E DOCUMENTOS DE FLS. 567/571, PARA 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729082 Nr: 9810-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORACY PEREIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ BORGES DE PAULA, MARCIA 

MARIA DONIZETE RODER DE PAULA, IVANILZA ALVES DA COSTA, 

RICARDO DE FREITAS CABECEIRA, MATIA DOS SANTOS, NAIR PEREIRA 

DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - 

OAB:16678/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR DA DECISÃO DE FLS. 133, BEM 

COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO DE FL. 135, PARA DEVIDA 

PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754481 Nr: 10028-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. L. MEDICAMENTOS LTDA, WASTSON 

VILELA DE FREITAS, LUCIANA VILELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR DA DECISÃO DE FLS. 98, BEM 

COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO DE FL. 99, PARA DEVIDA 

PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792408 Nr: 11272-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:OAB/MT 16.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE DA DECISÃO DE FLS. 48, 

BEM COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE FL. 49, PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717276 Nr: 12698-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR DA DECISÃO DE FLS. 67 BEM 

COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO DE FL. 68 PARA DEVIDA 

PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443770 Nr: 12439-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLT CENTRO OESTE TRANSPORTE LTDA 

EPP, CELIO RODRIGUES DA ROCHA, LARISSA ATAMANTCHUK FOGACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR DA DECISÃO DE FLS. 120, BEM 

COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FL. 123, PARA 

DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812968 Nr: 513-20.2016.811.0003

 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: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA, CAIRO 

DOS REIS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

CITAÇÃO DE FL. 69, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449879 Nr: 5059-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA SANTOS IBIAPINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:192.649 -SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CREDOR PARA RETIRAR O EDITAL DE 

CITAÇÃO DE FL. 139, PARA DEVIDA PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729408 Nr: 10087-72.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS SÃO PEDRO LTDA, 

EDER ALMEIDA PORTELA, CLEDERSON VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR DA DECISÃO DE FLS. 157, BEM 

COMO, PARA RETIRAR O EDITAL DE CITAÇÃO DE FL. 159, PARA DEVIDA 

PUBLICAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431611 Nr: 271-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET, 

MIRELLE BURTTET, LUCAS MEDEIROS BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUERENDO, MANIFESTAR-SE 

SOBRE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DE FL. 349/374, BEM COMO, 

SOBRE A CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA DE FL. 375/393, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764104 Nr: 15373-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715177 Nr: 10436-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA FATIMA TAVARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800694 Nr: 14642-64.2015.811.0003

 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: AKOA, NILVACI ARAUJO LOURENÇO

 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:8506-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777102 Nr: 5084-68.2015.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON AGUIAR HERCULANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001382-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001382-92.2018.8.11.0003. Vistos etc. O autor pleiteia a 

outorga de tutela provisória de urgência para compelir a requerida em 

restabelecer a linha telefônica 66-99905-0017, bem como que a mesma 

seja migrada ao plano Vivo Família Completa 10G, cuja linha titular é a nº 

66-99905-3560. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão 

de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, 

observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é 

absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste 

presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória 

acerca dos fatos arguidos pela parte autora. O instituto da tutela 

provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar 

satisfativa, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela 

aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito 
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do pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do 

dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada, pois ao que 

inicialmente se percebe, a linha 66-99905-0017, teve seu funcionamento 

suspenso em razão de fatura em aberto, não havendo como impedir que a 

ré exerça os seus direitos, dentre os quais se encontra o de efetuar a 

suspensão dos serviços de telefonia. Assim, têm-se a necessidade de 

impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque 

neste momento processual inexiste o dano irreparável ou de difícil 

reparação. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

provisória, indefiro a medida pleiteada. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003702-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. GERHARDT & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVA SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

a contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003702-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. GERHARDT & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVA SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003630-02.2016.8.11.0003

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:

TRANSPORTES GRAEFF LTDA - ME (EXECUTADO)

LOTARIO GRAEFF (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, compareci ao local indicado e aí sendo CITEI TRANSPORTES 

GRAEFF LTDA - ME na pessoa de Jussara Cristina Abante Graeff por todo 

o conteúdo do presente, que de tudo bem ciente ficou, aceitando a 

contrafé que lhe ofereci que não exarou sua assinatura. Não foi possível 

citar Lotario Graeff, ocorre que Jussara informou que Lotário estava 

viajando não sabendo a data de seu retorno. Assim devolvo o presente 

para os devidos fins. RONDONÓPOLIS/MT, 14 de novembro de 2017. 

STEVAN THIAGO DA SILVA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000168-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR GROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA CASANOVA (EXECUTADO)

AGNALDO LARA DE JESUS (EXECUTADO)

DROGARIA CASANOVA 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009000-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE DA SILVA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DO CALÇADO (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: 1010446-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010410-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIEL SABINO PERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS REQUERENTE: ANIZIEL SABINO PERZ REQUERIDO: 

ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Vistos e 

examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 02/05/2018, às 09h00min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários; consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, 

bem como proceda-se a intimação da parte autora. Havendo 

autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005692-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida para no prazo legal se manifestar sobre a 

contraposta dos autores.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005838-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI XAVIER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DOS. S. PINTO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: JURANDI XAVIER DA SILVA RÉU: E. DOS. S. 

PINTO - ME DECISÃO Vistos e examinados. Defiro ao autor os benefícios 

da Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC) Não há pedido de tutela provisória. 

Designo Audiência de Conciliação/Mediaçãopara o dia 04/05/2018, às 

08h30min. A audiência será realizada na Sala de Audiência da 4ª Vara 

Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como 

permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários; consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte 

autora. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002717-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, impugnar 

a contestação aos Embargos de Devedor e documentos

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001427-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO ALMEIDA MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (RÉU)

RHAFAEL TAVARES NEVES SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001427-96.2018.8.11.0003 AUTOR: MARCOS PAULO 

ALMEIDA MARIANO Advogado do(a) AUTOR: KLEYSLLER WILLON SILVA 

- MT23307/O-O RÉU: RAFAEL MOURA ZAMBONATO Advogado do(a) 

RÉU: DECISÃO Vistos e examinados. Conforme dispõe o art. 539 do CPC, 

nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com 

efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. 

Estando preenchidos os requisitos do artigo 319 e 542 do CPC, recebo a 

petição inicial e determino que o autor efetive o depósito da quantia devida, 

no prazo de 05 (cinco) dias contados do deferimento. Efetuado o depósito, 

cessará para o devedor os juros e os riscos, salvo se for julgada 

improcedente. Após, providencie-se a citação do réu para levantar os 

valores ou oferecer resposta. Segundo o disposto no art. 544, na 

contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em 

receber a quantia ou coisa devida; que foi justa a recusa; que o depósito 

não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; ou que o depósito não 

é integral, quando então deverá indicar o montante que entende devido. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 408 de 586



Não sendo oferecida a contestação, e ocorrentes os efeitos da revelia, o 

pedido será julgado procedente, com a declaração de extinção da 

obrigação e condenação do réu nas custas e honorários advocatícios. Do 

mesmo modo será procedido se o credor receber e der quitação. Por fim, 

considerando o interesse do requerente na autocomposição (item 7 da 

petição de id. 12030092), designo audiência de conciliação para o dia 

10/05/2018, às 11h00min. Intimem-se/cite-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

SIMONE GIOVANA FABRIS (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 : 

1000546-22.2018.8.11.0003 AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA, SIMONE GIOVANA FABRIS Vistos e 

examinados. Considerando os teores da certidão de id. 12026701 e do 

termo de audiência de conciliação de id. 12056998, redesigno a audiência 

para o dia 07/05/2018, às 11h00min. Intimem-se/cite-se as partes para que 

compareçam ao ato. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

 

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, 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: 1002683-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURAISSO DOS SANTOS DA ROCHA (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 : 

1002683-11.2017.8.11.0003 AUTOR: N C IMOVEIS LTDA RÉU: NEURAISSO 

DOS SANTOS DA ROCHA Vistos e examinados. Considerando o teor da 

certidão de id. 1181132, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

03/05/2018, às 08h30min. Cite-se/Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005721-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CONCEICAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/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: 1004206-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOS SANTOS VASCO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para que no prazo legal, informe endereço hábil 

do requerido bem como que efetue o pagamento da diligencia para sua 

citação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004012-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS SEIXAS DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA (RÉU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004012-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. 
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003060-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CANTUARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (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 : 

1003060-16.2016.8.11.0003 AUTOR: ELIANE CANTUARIO DA SILVA RÉU: 

ATACADAO S.A. Vistos e examinados. Considerando o teor da certidão 

de id. 11811620, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 09 de maio de 2018, às 14h00min. Intimem-se as partes nos moldes da 

decisão de id. 9303978. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009665-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ULYSEU DA ROCHA REZENDE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC. Após efetuado o 

depósito, entrar em contato telefônico, para expedição do mandado, face 

a data da audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010236-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA DA SILVA SOUZA (AUTOR)

BRAULIO BALBINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 829410 Nr: 5758-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO FRANCISCO DE JESUS, DIONES 

XAVIER DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para início dos trabalhos periciais 

que realizará à partir do dia 02/04/2018 pelo perito Sr. WILLIAN TONDA, 

com escritório na Av. Dr. Meirelles nº 2.435, Tijucal, Cuiabá –MT, e-mail: 

wtonda2004!@hotmail.com.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822462 Nr: 3758-39.2016.811.0003

 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: EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA, RODOLFO DOS 

SANTOS JAQUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEISS & NAKAYAMA LTDA, DIORDIE MIGUEL 

MAGALHAES WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes da perícia designada para o dia 

24/04/2018, às 15:00 horas, que dará início no muro descrito na exordial, 

ou seja, na Av. Fernando Correa da Costa nº 878, centro, Rondonópolis- 

MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716095 Nr: 11453-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->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): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO POSSIEDE ARAÚJO 

- OAB:17701, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249, 

THIAGO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17700

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal manifestar sobre o 

auto de avaliação de fls. 185/186.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707832 Nr: 2649-29.2012.811.0003

 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: MARIA VETORASSO IMOVEIS, ESPOLIO DE ADRIANO 

VETORASSO TOPJIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA APARECIDA VIANA SOARES, 

MARCOS MENDES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para início dos trabalhos periciais 

designada para o dia 30/04/2018, às 13:00 horas a ser realizada pelo 

perito Sr. Adalberto Lopes de Sousa Junior, com escritório à Rua Com 

Pedro II nº 1.311, 1º andar, Loteamento Cellos – Caixa D’Agua, CEP: 

78.720-085 e para que seja agendada uma data para a vistoria in loco de 

acordo com disponibilidade de horário, No contato (066) 99988-4750 ou 

albertoart@gmail.com.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793349 Nr: 11613-06.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal manifestarem 

sobre o laudo pericial de fls.219/278.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 721475 Nr: 2498-29.2013.811.0003

 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: LUCIANO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RODRIGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A, DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido de fls. 283/290.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813596 Nr: 769-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DO SOCORRO NUNES ALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CLAUDINO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:1.471/PE

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido de fls. 114/118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792401 Nr: 11270-10.2015.811.0003

 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: BERGAMASCHI & CIA LTDA, DIRCEU CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 202/226.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422123 Nr: 4414-40.2009.811.0003

 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: LUIZ CARLOS DE AMORIM ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTHIA LEITE LEAL - 

OAB:12778/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, NADIA 

GISELLY DE CASTRO E SILVA - OAB:12.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4414-40.2009.811.0003

 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: LUIZ CARLOS DE AMORIM ME

PARTE RÉ: NATAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

CITANDO(A, S): NATAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/05/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 78.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Em 17 de Fevereiro de 2009, tendo em vista relação 

de consumo entre as partes, fora emitido o cheque de n° 900024, no valor 

de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), com data para deposito inscrita 

no próprio cheque de 18 de abril de 2009. Ocorre que a requerida, levou à 

deposito no dia 09 de março de 2009, mais de trinta dias antes da data 

avençada, tendo o cheque sido devolvido pela instituição bancaria sob 

alegação de insuficiências de fundos. Ante exposto requer condenação 

da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia 

a ser arbitrada por Vossa Excelência, ficando aqui sugerido o valor de 

100(cem) vezes o valor do cheque levado à deposito de forma indevida, 

ou seja, R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), corrigido e atualizado 

monetariamente a partir do evento danoso; requer a condenação da 

empresa requerida no pagamento das custas e honorários de 

sucumbência, este não inferior à 20% do valor da condenação;

DESPACHO: Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado às fls. 105. 

Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo resposta no prazo legal, 

fica decretada a revelia do requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e 

parágrafo único do Código de Processo Civil, nomeado curador especial 

ao revel citado por edital, na pessoa de um dos D. Defensores Públicos 

que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação e para apresentar 

manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária digitei.

 Rondonópolis - MT, 26 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 380449 Nr: 8701-51.2006.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES, JOSE ROGERIO 

SALLES, MARILIA FERRAZ SOUZA SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Intimação do advogado da parte embargante, para no prazo de 05 

(cinco)dias se manifestar sobre o embargos de declaração de folhas 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 861465 Nr: 3681-93.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY SADY AUGUSTIN, SUELI SCHMITT AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Intimação do advogado do embargado, para no prazo de 05 (cinco)dias 

se manifestar sobre o embargos de declaração de fl. 185.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 418502 Nr: 939-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DIBERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON KREBS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:37.819/RS

 Intimação do advogado da parte requerida, para no prazo de 05 

(cinco)dias se manifestar sobre o embargos de declaração de fls. 93/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729748 Nr: 10394-26.2013.811.0003

 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: CRISLAINE SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER - 

OAB:14.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de 05 

(cinco)dias se manifestar sobre embargos de declaração de fls. 402/403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782216 Nr: 7091-33.2015.811.0003

 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: CENTRO DE DIAGNOSTICO VIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ZIONI GOMES - 

OAB:213.484 OAB/SP

 Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar sobre o embargos de declaração de folhas 

retro.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732804 Nr: 12922-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENE ABREU VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARS COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 12922-33.2013.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SHIRLENE ABREU VILELA

PARTE REQUERIDA: CAMARS COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

INTIMANDO(A, S): CAMARS COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/10/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 21.820,00

FINALIDADE: Intimação o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de 

honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Efetuando o 

pagamento do debito no valor de R$ 12.304,24 (doze mil trezentos e 

quatro reais e vinte e quatro centavos).

SENTENÇA: Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação 

em cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme certidão de fls. 83.Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fls. 93), nos exatos termos do artigo 

524 do CPC. Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na 

capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do 

disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 

do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 

523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; 

não havendo indicação de bens a serem penhorados, impulsione-se o 

feito para que o exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida 

penhora on line, tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, 

o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária digitei.

 Rondonópolis - MT, 26 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785340 Nr: 8334-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 8334-12.2015.811.0003

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

EXECUTADO(A,S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA

CITANDO(A,S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA, pessoa de direito 

privado, regularmente inscrita no CNPJ°MF n° 09.607.804/0001-28

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/06/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 136.770,72

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: A exequente é credora da empresa executada que 

firmou um instrumento particular de confissão de divida na data de 12 de 

dezembro de 2014 de quantia R$ 133.008,00 (cento e trinta mil e oito 

reais). A executada emitiu um cheque no mesmo valor datado no dia 09 de 

Janeiro de 2015, do Banco do Brasil agencia 5283-2, conta 15.761-9, com 

vencimento para 05/04/2015.

 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. Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária digitei.

 Rondonópolis - MT, 26 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793989 Nr: 11892-89.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS 
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DE MINAS GERAIS LTDA - CCPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAF FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, 

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANPOSTE LTA - EPP, RODOAGRO 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO WALDECK DE SOUSA - 

OAB:15634/GO, SANDRO WALDECK FELIX DE SOUSA - OAB:22328/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SELSO LOPES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3556-B

 Intimação das partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre 

os presentes embargos de declaração de folhas retro

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724855 Nr: 5825-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REJANY MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra, DANIELLE DA COSTA CACERES , OAB/MT 22573, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 21/03/2018, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813970 Nr: 865-75.2016.811.0003

 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: PATRÍCIA CAMPANHOLO BASILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAIR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 865-75.2016.811.0003

 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: PATRÍCIA CAMPANHOLO BASILI

PARTE RÉ: OSMAIR MARTINS DA SILVA,

 CITANDO(A, S): OSMAIR MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado, 

construtor, inscrito no CPF n° 559.355.321-15.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/01/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 24.425,97

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: O autor firmou um contrato com o requerido de mão 

de obra, restando estabelecido os valores, itens a serem realizados, bem 

como o prazo de entrega e sansões em caso de descumprimento. Ante o 

exposto requer seja declarada rescisão contratual, condenado o 

requerido ao pagamento da multa contratual e devolução de valores; seja 

o requerido condenado pelos danos morais e materiais; a condenação do 

requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios;

 DESPACHO: Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em se 

encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta que 

o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por edital a 

simples afirmação do autor acerca das hipóteses das circunstâncias 

autorizadoras da citação por edital, DEFIRO o pedido formulado às fls. 83.

 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, 27 de março de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809546 Nr: 17795-08.2015.811.0003

 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: BRUNA DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido, para no prazo legal (art. 1.010,§ 1º 

do CPC/2015), apresentar suas contrarrazões à apelação do requerente 

de fls. 76/81.

5ª Vara Cível - Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 875019 Nr: 8421-94.2017.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do querelante, Dr. Erilene Anicesio, da designação 

da audiência de instrução e julgamento para o dia 18/04/2018 ás 14:00 

horas.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001848-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON OLIVEIRA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDE ALVES RAFAEL (RÉU)

 

Processo n.º 1001848-86.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 24.05.2018, às 16h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação, em que será 

deliberado a respeito da realização do exame de DNA. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a representante da parte requerente e seu procurador, bem 

como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 
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ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001346-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. F. (RÉU)

F. F. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1001346-50.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

17.05.2018, às 16h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de março de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. G. D. A. (RÉU)

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito da ____ Vara 

de Família e Sucessão da Comarca de Rondonópolis-MT. Marcos Edivando 

Rodrigues, brasileiro, casado, encarregado de oficina, RG – 752171 

SSP/MT, CPF – 550.094.091-00, residente e domiciliado na Avenida Asa 

Branca, nº 1.508, bairro Parque Universitário, CEP – 78.750-195, nesta 

cidade de Rondonópolis/MT, vêm mui respeitosamente, via de sua 

procuradora, perante Vossa Excelência, para propor com fundamento no 

artigo 1º, IV, da Lei nº 8.560/92 cuja redação foi mantida pelo art. 1.609 do 

Código Civil, artigo 1.606 do mesmo dispositivo e artigo 113 da Lei de 

Registros Públicos (Lei nº 6015/73), propor: AÇÃO DE RECONHECIMENTO 

DE PATERNIDADE. em face de Joaquim Sebastião Gomes de Arruda, 

brasileiro, inscrito no RG – 0123586-9 SSP/MT, inscrito no CPF- 

023.039.571-68, com endereço na Rua Raimundo de Matos nº 670, bairro 

Santa Cruz, CEP- 78.700-350, nesta cidade de Rondonópolis/MT, pelos 

motivos fáticos e jurídicos abaixo expostos: 1- DOS FATOS O requerente 

é fruto do relacionamento de sua genitora a senhora Creuza da Silva 

Rodrigues com o requerido, o senhor Joaquim Sebastião Gomes de 

Arruda. A genitora do requerente e o requerido tiveram um envolvimento 

amoroso longo e duradouro, que teve início em 1971, vindo o requerente a 

nascer em 11/07/1972, no entanto, devido ao fato de a genitora do 

requerente e o requerido não serem casados, o requerente foi registrado 

somente em nome da genitora que na época dos fatos tinha somente 16 

anos de idade. O relacionamento do requerido e da genitora do requerente 

perdurou ainda por mais 4 (quatro) anos, chegando ao final no início de 

1976, e desde então a senhora Creuza da Silva Rodrigues e o senhor 

Joaquim Sebastião Gomes de Arruda seguiram caminhos diversos. Insta 

aclarar, que a genitora do requerente não tem dúvidas quanto à 

paternidade do requerido. Apesar de o requerido saber que o requerente 

é seu filho, o mesmo nunca se preocupou em fazer o reconhecimento do 

mesmo, cumpre mencionar, que durante anos o requerente e o requerido 

não tiveram contato. No entanto, o requerente sempre soube quem era 

seu genitor, apesar de não ter convívio com o mesmo. Porém, já fazem 

uns 14 (quatorze) anos que o requerido e o requerente se reaproximaram, 

no entanto, apesar do convívio o requerido durante todos esses anos não 

fez questão de assumir o requerente como filho. Durante anos, o 

requerente esperou que o requerido tomasse a atitude de reconhecer o 

mesmo como filho, porém isso não aconteceu, o que o deixou bastante 

frustrado e decepcionado com o requerido. Atualmente o requerente se 

encontra com 46 anos de idade, dos quais os últimos 14 anos mantém 

convívio com o requerente, mas que apesar desse convívio, o requerido 

não se manifestou em reconhecer o requerente como seu filho. Por todos 

esses motivos, é que o vem o requerente dar entrada na presente Ação 

de Reconhecimento de Paternidade, pois o mesmo quer ter o nome do seu 

genitor no seu registro civil – nos seus documentos pessoais – quer ser 

reconhecido como filho. 2- DO DIREITO. Os direitos mais caros às pessoas 

naturais são os direitos da personalidade, previstos de modo extenso na 

Constituição Federal – CF/88, bem como em tratados internacionais dos 

quais o Brasil é signatário. O artigo 1º da CF/88 traz como fundamento da 

República a dignidade da pessoa humana, em seu inciso III, mostrando que 

o ser humano é o centro do próprio Estado Democrático de Direito, 

ratificado pelas disposições dos direitos fundamentais insculpidos no art. 

5º da Norma Superior e diversos outros diplomas que tratam sobre os 

direitos da pessoa humana. Portanto, fácil concluir que sem o 

reconhecimento de filiação não há dignidade. Dentre as normas internas 

que dispõe sobre o tema está o Código Civil – CC, diploma que regula a 

vida civil em sociedade, e que abarca, dentre outros, os preceitos 

relativos à proteção das pessoas dos filhos (artigos 1.583 e seguintes), 

da filiação (artigos 1.596 e seguintes) e do reconhecimento dos filhos 

(artigos 1.607 e seguintes). Também no âmbito Constitucional, o artigo 227, 

§6° deixa bastante claro que os filhos, havidos ou não da relação do 

casamento, terão os mesmos direitos, in verbis: Art. 227, § 6º - “Os filhos, 

havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias e relativas à filiação.” Desta feita, a ação de investigação 

de paternidade é uma ação que objetiva o reconhecimento judicial de 

paternidade que, nos termos da Súmula n° 149, do Supremo Tribunal 

Federal, é de natureza imprescritível: Súmula 149 do STF - “É imprescritível 

a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de 

herança.” Súmula 301 do STJ - “Em ação investigatória, a recusa do 

suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum 

de paternidade.” Nesse mesmo sentido, encontram-se o artigo 1.607 do 

Código Civil: ‘’Art. 1.607. O filho havido fora do casamento pode ser 

reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente.” Da análise do 

dispositivo, certo que ambos os pais podem reconhecer os filhos isolada 

ou conjuntamente. Ademais, mais corriqueiro o reconhecimento realizado 

pelo pai, posto que a mãe no mais das vezes permaneça com a criança 

desde seu nascimento, sendo mais difícil que tenha dúvida sobre a 

maternidade. Já o artigo 1.609 e 1.606 do Código Civil, assim prelecionam: 

“Art. 1.609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é 

irrevogável e será feito: I - no registro do nascimento; II - por escritura 

pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório; III - por 

testamento, ainda que incidentalmente manifestado; IV - por manifestação 

direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja 

sido o objeto único e principal do ato que o contém. Parágrafo único. O 

reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao 

seu falecimento, se ele deixar descendentes. Art. 1.606. “A ação de prova 

de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se 

ele morrer menor ou incapaz. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo 

filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto o 

processo.” Relativo à questão, eis o que dispõe a Convenção Americana 

de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica): “Artigo 18 - 

Direito ao nome.” Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de 

seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a 

todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. Portanto, é 

direito do requerente ter reconhecido seu verdadeiro estado de filiação, 

ser reconhecido como filho do requerido. É o que se espera. 3- DOS 

PEDIDOS. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência: Sejam concedidos ao 

Requerente os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem 

condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo 
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próprio ou de sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza, 

na forma do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015); Seja o requerido citado, por todos os meios disponíveis, 

para que compareçam à audiência de conciliação ou mediação, e 

posteriormente, querendo, contestar a presente ação, sob pena de 

revelia, confissão e demais cominações legais (CPC, art. 334); Requer a 

intimação do Douto Ministério Público; Requer seja feito o exame de DNA; 

Ao final, seja julgada procedente a presente ação, determinando-se a 

anulação/retificação do registro de nascimento, declarando-se, via de 

consequência, e definitivamente constando o nome do pai biológico do 

requerente o senhor Joaquim Sebastião Gomes de Arruda, determinando a 

inclusão no registro de nascimento o nome do pai e dos avós paternos; 

Seja expedido o competente mandado determinando a confecção de novo 

registro civil de nascimento, agora com a informação correta da 

paternidade do requerente; Protesta provar o alegado por todos os meios 

de provas em direito admitido, sem exceção, em especial a documental 

inclusa e a apresentação de demais documentos que forem ordenados, 

depoimento pessoal do requerido e testemunhas eventualmente arroladas, 

reservando-se o direito de usar os demais recursos probatórios que se 

fizerem necessários ao deslinde da ação. Dá-se à causa o valor de R$ 

954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais) para os efeitos legais. 

Rondonópolis, 06 de março de 2018. N. Termos, P. Deferimento. 

___________________________________ Edilia Fernandes das Graças 

OAB 16869/MT

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001723-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PEREIRA RIBEIRO (RÉU)

 

Processo n.º 1001723-21.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 21.05.2018, às 15h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 780922 Nr: 6564-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARQUES DE OLIVEIRA, EDUARDA 

FERNANDES SANTOS (MENOR), VANESSA APARECIDA DOS SANTOS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, 

PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O, RENATA 

MARCHIORO - OAB:OAB/MT 14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Dra. RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO, nos termos 

do art. 431 da CNGC, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 763406 Nr: 15090-71.2014.811.0003

 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: PHSC, HENRIQUE LEANDRO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYLME GLICERIA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte REQUERIDA a apresentar 

suas alegações finais na forma de memoriais, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 95005 Nr: 6806-02.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ECPDM, MEPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da parte Autora para 

manifestar nos autos, acerca dos ofícios de fls. 331/335, no prazo de 

cindo dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 817763 Nr: 2136-22.2016.811.0003

 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: NLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/0

 Intimar Dr. Samá Ferraz Pereira da decisão a seguir transcrita: 

DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., dou por prejudicada a realização da presente 

audiência. Intime-se o patrono da parte requerida, Dr. S. F. P., conforme 

termo de fl. 129, a informar, no prazo de 30 dias, o endereço atualizado da 

requerida, Sra. Z R, ante o teor das certidões de fls. 140 e 141, para que o 

juízo possa alizar a colheita da prova testemunhal. Com a manifestação do 

patrono da requerida venham-me os autos conclusos para designação de 

nova data para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

constando expressamente que a parte autora continua residente em 

Juscimeira, no endereço constante da exordial. Observe a Sra. Gestora 

Judiciária para a próxima audiência de instrução e julgamento, que deverá 

ser intimada a menor no endereço supra. Expeça-se o necessário. Os 

presentes saem intimados.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Certidão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007823-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDA DA MATA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR NASCIMENTO MOTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) requerido, devidamente citado 

pelo expediente de id. 10415272, motivo pelo qual abro vistas ao 

procurador do UNIASSELVI, Sr. JOSÉ SERGIO MARIN, visando 

apresentação de defesa, no prazo legal. HELIO AVELINO DOS SANTOS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. T. F. (REQUERIDO)

A. C. T. F. (REQUERIDO)

ANA MARIA TAVEIRA (REQUERIDO)

A. V. T. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000735-68.2016.8.11.0003 Vistos etc., 01. Inicialmente, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária às requeridas, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 02. Doravante, proceda-se ao 

cadastro e à habilitação do patrono constituído pelas demandadas perante 

o sistema. 03. No mais, não havendo qualquer questão prévia a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução, a 

verificação de ter o binômio necessidade-possibilidade sofrido alteração. 

Defiro a produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser depositado 

em cartório no prazo de 15 dias, contados da intimação da audiência de 

Instrução e Julgamento (NCPC, art. 357, §4º), sob pena de preclusão, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 

1º, do NCPC, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. 

Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do CPC, dispenso o depoimento das 

partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal prova 

nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na inicial 

e contestação, respectivamente. Ressalto que o dia a dia forense tem 

revelado ser referida atividade probatória contraproducente e ineficaz a 

busca da verdade real. De mais a mais, a teor do disposto no art. 370 do 

CPC, o Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a 

produção daquelas que entenda por necessárias ao deslinde da 

controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir as que tenha como 

inúteis ou meramente protelatórias, não caracterizando tal ato 

cerceamento de defesa. Por derradeiro, para a produção da prova oral 

deferida, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 14h30min, devendo o Sr. Gestor Judiciário adotar as 

providências necessárias à sua efetiva realização. Intimem-se as 

testemunhas arroladas pelas demandadas em sede de contestação (id nº 

2996208). Intimem-se. Notifique-se. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 07 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002579-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RIBEIRO BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

TALITA BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CAMARA LOPES OAB - SP174697 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ 

EXPEDIDO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 299978 Nr: 3672-25.2003.811.0003

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFGN, TGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCN, VLN, DCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PIZZOLATO - 

OAB:68.647/SP, WELBER COSTA BAIMA - OAB:MT/ 7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO 

PIZZOLATO - OAB:68.647/SP

 (...) Doravante, com amparo na lição doutrinária acima transcrita, extrai-se 

como requisito mínimo para a propositura de exceção de 

pré-executividade a existência de feito executivo em trâmite, o que não se 

verifica no caso em apreço, porquanto a execução a que os excipientes 

pretendem retificar tramita na unidade judiciária de Pedra Preta/MT (fl. 53). 

(...) Impõe-se, portanto, o inacolhimento da exeção de pré-executividade 

manejada às fls. 49/56. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. Sem custas e honorários 

advocatícios, eis que defiro aos excipientes os benefícios da gratuidade 

da justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719365 Nr: 399-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT, SAULO AUGUSTO C. 

R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307

 Vistos etc.

Intime-se o executado, através de seu respectivo patrono, para 

pagamento do débito remanescente vindicado às fls. 466/467, no prazo de 

quinze dias, nos moldes do art. 523, caput, CPC.

Em não havendo pagamento, dese já determino a avaliação do imóvel 

penhorado por Oficial de Justiça Avaliador em observância das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001), 

assinalando-se o prazo de quinze dias para apresentação do auto de 

avaliação.

Com o Auto de Avaliação, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se no prazo sucessivo de quinze dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 777238 Nr: 5146-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTON FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELISMAR VIANA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GERMANA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 8077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Prima facie, proceda a atualização do endereço da herdeira Mirian 

Viana Gomes de Brito, conforme informação de fl. 69. Doravante, cite-se a 

r. sucessora não representada nos autos.

2. Outrossim, intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas (Unic – Ary Coelho) 
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para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação 

processual da cônjuge do herdeiro Welton, bem como para apresentar 

cópia dos documentos pessoais da mesma.

3. Sem prejuízo, reitere a intimação do inventariante para dar integral 

cumprimento ao decisum de fl. 66, acostando os documentos ali indicados, 

acompanhado das últimas declarações e do plano de partilha, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de remoção.

 Em caso de inércia, proceda a intimação pessoal do inventariante, para 

dar regular andamento ao processo, praticando os atos que lhe competir, 

notadamente para acostar os documentos apontados à fl. 66, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de remoção.

Por fim, previamente ao exame do pedido de fls. 75, venha a inventariante 

a informar os dados necessários à efetivação da pesquisa, conforme 

decisão de fls. 66.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819418 Nr: 2708-75.2016.811.0003

 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: MDGCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, ADVOGADOS, TERCEIROS E INTERESSADOS, 

EM TERCEIRA PUBLICAÇÃO, ACERCA DOS TERMOS DA R. SENTENÇA DE 

FLS.54 A 56, A SEGUIR TRANSCRITA EM RESUMO:" ...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. da S. F. à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser 

exercida por M. das G. C. de A., a quem competirá prestar contas 

anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará 

de prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome do 

interditando..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 383768 Nr: 11876-53.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPDS, SMDCM, SADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente, através de seu patrono constituído, para se 

manifestar acerca da certidão negativa de fls. 249.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734164 Nr: 14024-90.2013.811.0003

 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: JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI, JULIANO 

ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE FURQUIN PAIVA - 

OAB:OAB/SP 128.214, RICARDO SORDI MARCHI - OAB:154127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que transcorreu o prazo concedido ao requerente, conforme 

certidão de fl. 185. Assim, IMPULSIONO os autos ao ARQUIVO, com as 

devidas baixas, conforme determinação de fl. 183.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 430696 Nr: 12569-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Jose Domingos - 

OAB:12907, Giana Vanessa Michelletti - OAB:13007/MT

 (...).No entanto, persistindo o autor na posse do imóvel, à primeira vista de 

forma ilegítima desde o julgamento da ação principal (25/04/2014), sendo 

certo que desde a mencionada data não subsistem os efeitos da medida 

cautelar concedida ao requerido de forma antecedente ao ajuizamento da 

ação principal, cabe à parte interessada valer-se da via autônoma e 

pertinente para fins de fazer valer seus direitos decorrentes da 

propriedade, como recuperar a posse do imóvel e obter o arbitramento de 

aluguéis, querendo.Ademais, reconhecida a dissolução da sociedade 

conjugal havida entre os litigantes, cessa a competência do Juízo desta 

especializada para dirimir questões que eventualmente surjam em 

decorrência do direito de propriedade do imóvel da requerida, tendo em 

vista que a posse e os aluguéis reclamados pela demandada se 

fundamentam em seu direito de propriedade sobre o imóvel e não em 

decorrência de eventual relação familiar dantes estabelecida com o 

requerente.(...)No mais, com supedâneo no art. 510 do CPC e visando 

apurar o valor das benfeitorias cujo direito à meação foi reconhecido ao 

requerente em relação ao imóvel de propriedade da requerida, proceda-se 

a avaliação somente das áreas externas do imóvel localizado na Travessa 

Nilton Rodrigues de Oliveira, Lote 18, Quadra 43ª, Jardim Belo Horizonte, 

esquina com a Rua Santa Efigênia, em observância das normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001), 

assinalando-se o prazo de quinze dias para apresentação do auto de 

avaliação.Concluída a avaliação abra-se vista às partes pelo prazo 

sucessivo de quinze dias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 719365 Nr: 399-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, 

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT, SAULO AUGUSTO C. 

R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para apresentar memória atualizada do débito nos 

moldes da decisão vertida nesta data nos autos em apenso (CI 730570) já 

com acréscimo de multa e honorários, nos moldes do art. 523, §1º do CPC.

Em seguida, intime-se novamente o executado, através de seu patrono 

subscritor do pleito de fls. 281/284, para pagamento do débito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em caso de inércia por parte do devedor, expeça-se mandado de 

avaliação do imóvel penhorado (fls. 259/260).

Sem prejuízo, considerando a informação vertida na petição de fls. 

281/284, intime-se a consorte do executado acerca da penhora realizada 

nos autos em apreço, devendo o executado, no prazo de quinze dias, 

informar seu atual endereço, onde poderá ser encontrado pessoalmente, 

assim como sua esposa, porquanto nos autos registrados sob o código 

730570 há informação da sua mudança de domicílio, não tendo até a 

presente data o devedor atualizado seu endereço no presente feito.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 346981 Nr: 2405-47.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBF, PSGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJGDS, MAN, FABIANA CRISTINA GOMES DA 

SILVA, JGDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:SP/227.421
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Vistos etc.

Considerando a diligência negativa na tentativa de citação pessoal dos 

herdeiros Joaquim Junior e Fabiana, visando conferir regular andamento 

ao feito e a fim de evitar futuras arguições de nulidade, em observância ao 

princípio da efetividade processual, e considerando que “OS SISTEMAS 

DE CONSULTA INFOSEG, BACENJUD E RENAJUD SÃO MECANISMOS 

CRIADOS JUSTAMENTE PARA INTEGRAR O JUDICIÁRIO AOS ÓRGÃOS 

ADMINISTRATIVOS, SERVINDO COMO BASE DE DADOS NACIONAL PARA 

COLETA DE INFORMAÇÕES, E SEU USO DEVE SER INCENTIVADO, JÁ QUE 

LEVA AO CÉLERE ANDAMENTO JUDICIAL” (TJ-DF - APL: 

10973620098070006 DF 0001097-36.2009.807.0006, Relator: LUCIANO 

MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 04/06/2012, DJ-e Pág. 235), prudente a 

realização de pesquisa na Rede Infoseg visando obter o endereço 

atualizado dos r. herdeiros, cujo resultado segue anexo.

Doravante, citem-se os herdeiros Joaquim Gomes da Silva Junior e 

Fabiana Cristina Gomes da Silva nos endereços constantes dos extratos 

anexos.

Restando inexitosa a nova tentativa de citação, proceda-se com a citação 

dos mesmos pela via editalícia.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da 

publicação única.

Considerando o estado de abandono do presente feito pelo inventariante e 

demais herdeiros, a publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 

257, II, do CPC).

Transcorrido in albis o prazo para impugnação dos herdeiros, tornem os 

autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 819418 Nr: 2708-75.2016.811.0003

 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: MDGCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. da S. F. à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais 

e previdenciários, a ser exercida por M. das G. C. de A., a quem competirá 

prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando advertida de 

que necessitará de prévia autorização judicial para que contraia 

obrigações em nome do interditando.A interdição abrange a prática de 

atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, 

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de 

administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

§3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias.Independente do 

trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrado e averbada a sentença junto à certidão de nascimento do 

requerido.Sem custas e honorários ante à gratuidade da justiça 

precedentemente deferida.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as devidas baixas.Publique-se. Intimem-se. Notifique-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786533 Nr: 8834-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA PAULA RODRIGUES SOARES, PABLO 

CORTEZ LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILSON SOARES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSON GIORDANI MIRANDA DA 

SILVA - OAB:15617, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, RECOLHER DUAS DILIGÊNCIAS, EM GUIAS 

SEPARADAS, UMA PARA O SETOR 02 E OUTRA PARA O SETOR 03, 

VISANDO O CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE AVALIAÇÕES 

EXPEDIDOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34674 Nr: 9421-04.1995.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SERAFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANO 

ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

9421-04.1995.811.0003, Protocolo 34674, 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.: 432720 Nr: 1384-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVAH REZENDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACEMA FLORENCIANA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) STAEL MARIA DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 1384-60.2010.811.0003, Protocolo 

432720, 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): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 290948 Nr: 5411-67.2002.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, MARIA 

APARECIDA PROENCA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DO (A) REQUERENTE PARA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O FORMAL EXPEDIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 714555 Nr: 9772-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBB, MCPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XIMENA TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:MT/8.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHATERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11.422

 Considerando a permanência dos autos com a parte executada, procedo 

à INTIMAÇÃO da parte exequente para que se manifeste em 15 dias sobre 

o cálculo apresentado às fls. 319/323, conforme decisão de fl. 318/318v.

Sentença

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 418 de 586



Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003995-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES HELENA OCAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SILVERIO CAMPOS (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.: 1003995-22.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Provisória de Urgência’ ajuizada por M. H. 

O., em desfavor de V. S. C., 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 8301154, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora à interditanda, a Senhora M. H. O. Estudo 

psicossocial encartado aos autos (ID nº 9458389 e 9459335). 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 9842766). Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

10288704 e da autora no ID nº. 10815919. Em parecer, a representante do 

Ministério Público opinou pelo acolhimento do pedido inicial (ID nº 

12159558). Feito concluso. 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 a interditanda 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 V. S. C. à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser 

exercida por M. H. O., 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, 27 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005030-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PARMEJANE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA THAINAN PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005030-51.2016.8.11.0003 Vistos etc., W. P. G. ingressou com a 

presente ‘Ação de Divórcio Litigioso c/c Oferecimento de Alimentos’ em 

desfavor de E. P. R. e A. P. R., representados por sua genitora e também 

requerida, Sra. M. T. P., todos devidamente qualificados nos autos. Juntou 

documentos. Após o regular tramite do feito, o autor pugnou pela extinção 

do feito, ante a reconciliação das partes (ID 12274385). Relatei o 

essencial. Decido. Tendo em vista que as partes se reconciliaram, patente 

a ausência de interesse processual superveniente. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Sem custas e honorários 
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ante à gratuidade da Justiça, restando, outrossim, deferido o r. beneplácito 

legal à demandada. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 27 de março de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009694-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACEDO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 27/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CARVALHO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 25/03/2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LYDIANE LUIZ SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N° 1000338-38.2018.811.0003 VISTO. LYDIANE LUIZ SOARES 

ajuizou ação de percepção de benefício previdenciário auxílio doença por 

acidente de trabalho c/c pedido de transformação em aposentadoria por 

invalidez por acidente de trabalho c/c pedido de dano moral c/c 

antecipação de tutela de urgência em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em síntese, que o desenvolvimento da 

sua atividade laborativa desencadeou diversas enfermidades 

incapacitantes, quais sejam: bursite do ombro – CID M75.5, dor articular – 

CID M25.5, síndrome do manguito rotador – CID M75.1 e capsulite adesiva 

do ombro – CID M75.0. Aduz que diante do surgimento das doenças 

ocupacionais teve que se afastar de suas atividades habituais e 

profissionais, bem como pleitear beneficio por incapacidade perante o 

requerido. Assevera que o benefício foi requerido na data 02/06/2016, e 

indeferido injustamente sob a alegação de “falta do período de carência”. 

Alega que não possui condições de retornar às atividades que sempre 

exerceu, uma vez que sua doença está em estágio avançado e irredutível, 

impossibilitando-a, inclusive, de retornar ao mercado de trabalho em 

caráter definitivo. Assim, requer a concessão de tutela antecipada, nos 

termos do artigo 300 e seguintes do CPC. Facultou-se à autora o prazo de 

15 (quinze) dias, para emendar a petição inicial, a fim de determinar o seu 

pedido de tutela de urgência (Id. 11618090). A autora reiterou o pedido de 

tutela de urgência, aduzindo não ter condição de retornar ao trabalho. 

Ademais, requereu a dilação do prazo para juntar documentos médicos 

recentes, que comprovam a permanência de sua incapacidade até os dias 

atuais (Id.12140239). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300). A autora aduz que é 

portadora de bursite do ombro – CID M75.5, dor articular – CID M25.5, 

síndrome do manguito rotador – CID M75.1 e capsulite adesiva do ombro – 

CID M75.0, razão pela qual encontra-se incapacitada de exercer suas 

atividades laborativas. De início, válido anotar que são requisitos para a 

concessão do benefício de auxílio doença a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social, o preenchimento do período de carência 

de 12 (doze) contribuições mensais (artigo 25, inciso I, da Lei nº 

8.213/91), com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, II, c/c 

artigo 151 da Lei 8.213/91 e Portaria Interministerial MPAS/MS nº 

2.998/2001, e a comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. Na hipótese dos autos, os documentos juntados não 

se mostram suficientes para comprovar que a autora está isenta do 

cumprimento do período de carência, especialmente porque o laudo 

médico pericial elaborado pelo INSS aponta que as doenças da requerente 

não isentam o período de carência (Id. 11423617). Assim, tem-se que para 

concessão do auxílio doença, na hipótese, deve ser observado o período 

de carência de 12 (doze) contribuições mensais. Todavia, os documentos 

encartados também não permitem afirmar que a autora cumpriu o período 

de carência necessário para a concessão do benefício. Ademais, válido 

ressaltar que muito embora a incapacidade da autora tenha sido 

reconhecida pelo INSS (Perícia - Id. 11423617), não consta nos autos 

qualquer documento médico atestando por qual período a autora ficará 

incapacitada ou se ela está incapacitada em caráter definitivo. Assim, 

nesta fase inicial, não há como ser concedido o benefício em questão, já 

que não preenchido os requisitos legais. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora. Defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita. CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 26 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009694-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACEDO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 27/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798582 Nr: 13741-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & ESTACIO LTDA ME, ALCILENE DE 

ALMEIDA ESTACIO, LUIZ ANTONIO SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE BARRINUEVO 

DOS SANTOS - OAB:23193

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTINS & ESTACIO LTDA ME, CNPJ: 

05376444000140, atualmente em local incerto e não sabido ALCILENE DE 

ALMEIDA ESTACIO, Cpf: 55936326187, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido LUIZ ANTONIO SOUZA MARTINS, Cpf: 59344288100, 

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: 17/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARTINS 

& ESTACIO LTDA ME, ALCILENE DE ALMEIDA ESTACIOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Descumprimento de 

obrigação tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 12974/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/07/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 54.130,48

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793852 Nr: 11812-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TERTULIANO DE LIMA LTDA, 

FABIANA TERTULIANO DE LIMA

 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): FABIANA TERTULIANO DE LIMA LTDA, 

CNPJ: 05878659000169 e atualmente em local incerto e não sabido 

FABIANA TERTULIANO DE LIMA, Cpf: 01488863105, 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: 17/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de FABIANA 

TERTULIANO DE LIMA LTDA e FABIANA TERTULIANO DE LIMA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Omissão de informações 

economico-fiscais, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 11445/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 37.170,05

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797052 Nr: 13137-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS 

COMERCIO, EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS

 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): EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS 

COMERCIO, CNPJ: 08962633000192 e atualmente em local incerto e não 

sabido EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS, Cpf: 93537395191, 

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: 08/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

EDUARDO FERNANDES DOS SANTOS COMERCIO e EDUARDO 

FERNANDES DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7560/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.481,46

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749572 Nr: 7528-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, RENATA CRISTINA KULEVICZ, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATA CRISTINA KULEVICZ, Cpf: 

92878024168, Rg: 1289642-0, Filiação: Therezinha Sobral Kulevicz e 

Ricardo Jose Kulevicz, data de nascimento: 16/06/1981, natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), agricultora. 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: 11/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de GRUPO 

SUPERMERCADO REAL LTDA, LUZINET SOBRAL 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: 8601/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/07/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 17.997,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749377 Nr: 7445-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS PRADO & SILVA LTDA- ME, IVANICE 

MINAS PRADO, WILLIAN BATISTA BRADO, JORGE LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MINAS PRADO & SILVA LTDA- ME, CNPJ: 

11501229000126, atualmente em local incerto e não sabido IVANICE 

MINAS PRADO, Cpf: 81039093191, Rg: 11305703, Filiação: Ivandir Borges 
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do Prado e Idalina Minas, data de nascimento: 21/04/1977, brasileiro(a), 

solteiro(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido WILLIAN 

BATISTA BRADO, Cpf: 05098206111, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido JORGE LUIZ DA SILVA, Cpf: 04866510102, 

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: 09/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

MINAS PRADO & SILVA LTDA- ME, IVANICE MINAS PRADOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Infração 

administrativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

34371/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/06/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.112,03

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348689 Nr: 4040-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ANTONIO DAMIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO ANTONIO DAMIAN, Cpf: 

37628461034, Rg: 3775. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) acima qualificado (a/s) da 

penhora bancária efetuada nestes autos por meio do Sistema BACENJUD, 

ciente de que caso queira opor embargos à execução o prazo é de 

30(trinta) dias a conta do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.INTIME-SE, por meio de edital, a parte 

executada para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

embargos à execução, acerca do bloqueio realizado às fls. 67.Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 26 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.: 750599 Nr: 8077-21.2014.811.0003

 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: MARCELO HISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARCIO HISTER, CLAUDOMIRO HERCULONO DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, CLEBER LUIZ CESARI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT, JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA 

HISTER - OAB:15.544, KATIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA DINIZ - 

OAB:4.481 OAB/MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379, 

MARCOS TULIO ARGUELHO - OAB:10321 OAB/MT, PROCURADOR - 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Thalles Passos de 

Almeida - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advºª) ERIKA MORAES DE 

LIMA, OAB/MT 17530, para no prazo legal, ofertar contrarrazões ao 

recurso de fls. 556/597.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 768906 Nr: 1671-47.2015.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFLEX INDUSTRIA DE RÓTULOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 VISTO.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712192 Nr: 7245-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCENI DA SILVA FREITAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15267-A/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 712192

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por LUCENI DA SILVA 

FREITAS LOPES em face do SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental 

de Rondonópolis, visando receber o valor indicado na página 218.

O executado foi regularmente citado e concordou expressamente com os 

cálculos do exequente (fls. 222).

Ante a concordância do executado com o demonstrativo do débito, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 218, porque aparentemente estão de 

acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, será enquadrado como 

crédito pequeno valor, em relação ao ente público devedor, até as 

seguintes quantias:

 ? INSS – 60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);

? ESTADO DE MATO GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017);

? MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT).

Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Em se tratando de crédito superior ao especificado anteriormente, 

expeça-se ofício requisitório de precatório ao Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), instruindo-o com as 

peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, §1º e 2º e 444 da 

CNGC/MT.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 25 de janeiro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733768 Nr: 13685-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DONATA ROSA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

representando o polo ativo, PARA QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, À 

REALIZAR-SE-A NO DIA 25/04/2018, ÀS 17:00HS, NA SALA DESTA 

ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE RONDONOPOLIS-MT 

.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762175 Nr: 14571-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES TREVAO LTDA, JOSE SERROU 

BARBOSA, EDSON SERROU BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:4738

 Visto.

Trata-se de Execução de Sentença proposta pelo advogado JOSÉ 

APARECIDO ALVES PINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO (fls. 

70/71).

Intimado, o executado concordou com o referido o cálculo apresentado 

pelo exequente (fls. 73).

Assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 71.

Em seguida, em atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto 

de 2017, encaminhem-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Malote Digital, os 

documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, do referido 

provimento, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias.

Apurado o cálculo pelo Departamento competente, será enquadrado como 

crédito pequeno valor, em relação ao ente público devedor, até as 

seguintes quantias:

 ? INSS – 60 salários mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);

? ESTADO DE MATO GROSSO – 256 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 

7.894/03);

? MUNICÍPIO – 30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT).

Sendo o crédito de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado, para, no prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, quitar a obrigação com o 

uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo 

( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).

O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as devidas deduções, 

devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos relacionados no artigo 

4º, §1º do Provimento.

Em se tratando de crédito superior ao especificado no parágrafo quinto 

desta decisão, expeça-se ofício requisitório de precatório ao Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), 

instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, 

§1º e 2º e 444 da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735489 Nr: 15049-41.2013.811.0003

 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: DALVINA MARIA GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos interpostos, pois tempestivos. Quanto aos seus 

fundamentos, anoto que assiste razão à embargante.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”.Assim, o Município de Rondonópolis, ora 

vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à 

remuneração do perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça:LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE 

FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" 

(REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 

25/10/2017).Com essas considerações, acolho os embargos de 

declaração apresentados por DALVINA MARIA GOMES DE ALMEIDA, para 

determinar que o valor dos honorários periciais seja pago pelo MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS.Ademais, 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, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737831 Nr: 574-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos interpostos, pois tempestivos. Quanto aos seus 

fundamentos, anoto que assiste razão à embargante.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”.Assim, o Município de Rondonópolis, ora 

vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à 

remuneração do perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça:LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE 

FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" 

(REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 

25/10/2017).Com essas considerações, acolho os embargos de 

declaração apresentados por LAURA MARIA JOSÉ DE SOUZA, para 

determinar que o valor dos honorários periciais seja pago pelo MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS.Ademais, 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, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo...

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340434 Nr: 8649-26.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO CITY COLOR LTDA, SEBASTIAO 

FRANCISCO FERREIRA, VALDEIR JOSE DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FOTO CITY COLOR LTDA, CNPJ: 

00495163000192, Inscrição Estadual: 13160631-0, atualmente em local 

incerto e não sabido SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA, Cpf: 

23352760187, solteiro(a), empresario e atualmente em local incerto e não 

sabido VALDEIR JOSE DOS SANTOS, Cpf: 53740394153, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) para manifestar(em)-se no 

prazo de 5 (cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores 

depositados em conta bancária através do sistema BACENJUD, sob pena 

de conversão em penhora, cientificando-o de que caso queira opor 

embargos o prazo é de 30(trinta) dias contados a partir do fim do prazo 

deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃOINDEFIRO o pedido de 

redirecionamento da execução para os sócios, porque eles já fazem parte 

da relação jurídica processual, foram citados (fls. 53)e realizadas 

diligências para penhorar seus bens.Intimem-se os executados da 

penhora efetivada nos autos, bem como para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, por edital.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 27 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799111 Nr: 13967-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA, 

NEVISON MAZETTE, JOSE OSVALDO PORFIRIO DA ROCHA

 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): RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES 

LTDA, CNPJ: 03399837000305, atualmente em local incerto e não sabido 

NEVISON MAZETTE, Cpf: 57181594168, Rg: 905.877, Filiação: Jose 

Mazette e Maria Aparecida Mazette, data de nascimento: 04/01/1972, 

brasileiro(a), solteiro(a), manutenção e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSE OSVALDO PORFIRIO DA ROCHA, Cpf: 04830440830, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RONDOFRIGO COMERCIAL DE CARNES LTDA, NEVISON MAZETTEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10401/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.814,24

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339149 Nr: 7456-73.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que os valores de diligências para 

expedição dos mandados deverão ser pagos pela parte requerente. Para 

providenciar o pagamento da diligência acesse o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br) selecione o menu Serviços na barra superior, 

selecione o tópico Emissão de Guia de Diligência, preencha os campos, e 

posteriormente junte o recibo original e a cópia do comprovante de 

depósito. Observando-se que é um valor para cada ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733030 Nr: 13112-93.2013.811.0003

 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: JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, por meio de remessa dos autos, para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição e 

documentos de fls. 245/262.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738118 Nr: 778-90.2014.811.0003

 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: JOAO CAVALCANTE GALVÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso, por meio de remessa dos autos, para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das petições e 

documentos de fls. 299/300 e 301/325.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737173 Nr: 63-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IVONETE SILVA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO....Decido.Inicialmente, INDEFIRO os pedidos formulados pelo 

requerido às fls. 157/161, tendo em vista que o recente entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que 

somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência 

de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente 

da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de 

maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do 

servidor público (APELAÇÃO Nº 65091/2017, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, 

Julg. 11/07/2017). Na hipótese, entendo que não é possível decidir a 

liquidação de plano. Assim, verifica-se que há necessidade de realização 

de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido ou se já houve a 

devida incorporação.Dessa forma, para realização da perícia contábil, 
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nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo 

ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Numero do Processo: 1004891-02.2016.8.11.0003 (PJE)

TIPO: EXECUÇÃO FISCAL - VALOR: R$ 76.236,02

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 EXECUTADO: TRANSPORTADORA A M B LTDA - ME, ROSINEY BASSO, 

DORISNEY BASSO, PAULO ROBERTO BASSO, ANTONIO MANESCO 

BASSO

 CITANDO(A, S): EXECUTADOS:01) PAULO ROBERTO BASSO, CPF: 

002.506.188-77 endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 02) 

ANTONIO MANESCO BASSO, CPF: 010.076.889-04 endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido; 03) TRANSPORTADORA A M B LTDA – ME, 

CNPJ: 01.253.363/0001-00, endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido;

 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, 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. 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, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 27 de março de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1002012-22.2016.8.11.0003(PJE);

Valor causa: R$ 56.291,00; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: JULIO CESAR FERREIRA - ME, JULIO CESAR 

FERREIRA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS:01) EXECUTADO: JULIO CESAR FERREIRA 

- ME, CNPJ : 04.097.805/0001-56, endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido; 02) JULIO CESAR FERREIRA, CPF: 030.461.668-00, endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido;

 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, 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. 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, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 27 de março de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Processo: 1002136-68.2017.8.11.0003(PJE)

; Valor causa: R$ 86.181,92 ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116); Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não.

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE ME , 

MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE

 CITANDO(A, S): EXECUTADOS:01) EXECUTADO: MARIA DO CARMO 

MARTINS FRANGE, , CNPJ : 03.415.445/0001-20, endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido; 02) MARIA DO CARMO MARTINS FRANGE, 

CPF: 432.970.561-34, endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido;

 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, 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. 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, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 27 de março de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Número do Processo: 

1000426-76.2018.8.11.0003, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA À SAÚDE]. AUTOR: MARINES PEREIRA DE SOUZA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Na espécie, a empresa Vascular 

apresentou orçamento dos materiais necessários para a realização da 

cirurgia da parte autora – Id. 12408464 – no valor de R$ 101.905,00 (cento 

e um mil novecentos e cinco reais), com condição de pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) antes da cirurgia e 50% (cinquenta por cento) após 

a sua realização, bem como informou que o prazo de entrega é após a 

confirmação do pagamento antecipado. Com efeito, este Juízo já 

determinou o bloqueio de valores para quitação dos materiais fornecidos 

pela empresa – Id. 12377253-. No entanto, é certo que por se tratar de 

verba pública é impossível sua liberação antes da comprovação material 

da venda e entrega do produto. Assim, considerando que já procedi ordem 

do bloqueio do montante, determino que a empresa Vascular proceda, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a liberação dos materiais elencados no 

Id. 12408464 para o Hospital Geral Universitário – HGU em razão da 

cirurgia da autora - MARINES PEREIRA DE SOUZA. Intime-se o HGU para 

que realize imediatamente a cirurgia. Intime-se a Vascular para juntar aos 

autos nota fiscal da venda e documento que comprove o material para 

liberação do valor. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 753768 Nr: 9693-31.2014.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ....Assim, considerando que a empresa Requerente já apresentou os 

documentos exigidos pelo Requerido, que a apólice possui valor que 

garante o montante total da CDA atualizado, bem como que o pedido de 

substituição da carta fiança por seguro garantia foi formulado em outubro 

de 2015, tendo o Requerido se manifestado apenas em março de 2018, 

impõe-se, desde logo, o deferimento do pedido de substituição 

pleiteado.Assim, acolho a nomeação do seguro garantia ofertado, nos 

termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80.DEFIRO o desentranhamento da 

carta fiança nº 100414080178400 de fls. 72/74, mediante cópia nos 

autos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 818649 Nr: 2439-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA CLARA LTDA, ARNALDO 

MASCHIETTO FILHO, SERGIO RODRIGUES DA CUNHA, THIAGO GARCIA 

MASCHIETTO, CLAUDIR FALCAO JUNQUEIRA DE CASTRO, DENILSON 

CARLOS PONTIN, MARTIN GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110 OAB/MT, Thassia Christina Duarte de Oliveira - 

OAB:MT/21.896-O

 Vistos etc...

I. Manifeste-se o Exeqüente, no prazo de dez dias, a respeito da petição e 

documentos juntados nos autos, que indicam bens à penhora, requerendo 

o que entender de direito para o normal prosseguimento do feito.

II. Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008440-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANE GABRIEL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., De início, cumpre ressaltar que as informações referentes ao 

Agravo de Instrumento juntado – id. 12135863 – foram devidamente 

prestadas conforme Ofício nº 09/2018. Quanto ao pedido de 

reconsideração, não identifico elemento novo que justifique alteração da 

sentença já lançada razão pela qual a mantenho por seus próprios 

fundamentos. Em razão da não interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e intime-se a parte autora nos termos da sentença. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 619859 Nr: 2982-21.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3719/MT

 Intimação do advogado do réu, Dr. Duilio Piato Junior OAB 3719, para que 

ciente fique da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

28/05/2018 às 13:30h. Oportunidade em que, conforme despacho de fl. 

150, a defesa, no prazo de 10 dias, manifeste se há algum interesse na 

manutenção do referido armamento vinculado neste autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662152 Nr: 10701-49.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha VINICIUS ALVES CAMARA para o dia 27 de março de 2018, 

às 14:50 horas.

Intime-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661835 Nr: 10437-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILDO RAMOS CARNAÍBA JUNIOR, 

GUILHERME MORIGI DE ALMEIDA, KENNDY DYONNY CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18.304/O, LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 (...) 27.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR Kenndy Dyonny Carlos Silva, Enildo Ramos Carnaiba Junior e 

Guilherme Morigi de Almeida como incursos nas sanções previstas no art. 

157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.III.1 – 

DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU III.2 – DO RÉU KENNDY DYONNY 28.Em 

observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em 

consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.29.Primeira fase: circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, 

entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da 

conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 

178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 

03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de 

reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada 

negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à 

espécie.b)Antecedentes: não havendo informações acerca de 

condenação penal existente em desfavor do acusado, deixo de valorar 

negativamente neste ponto.c)Conduta social: a conduta social deve ser 

valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis 

desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas 

ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os 

antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do 

condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ 
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Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 

Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647036 Nr: 7665-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL ALVES DE SANTANA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição da testemunha Paulo Fabrício Ortega 

Guimarães, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva das testemunhas e interrogado o réu neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e determino seja concedido vista dos 

autos ao Ministério Público após, intime-se a defesa do acusado para que 

apresentem seus memorias finais, no prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 296103 Nr: 3530-95.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PÁDUA DA CRUZ, FABIO DE 

OLIVEIRA, ODAIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Diante da juntada aos autos dos prontuários médicos e documentos 

relacionados a vítima Edimar Alves Rezende, determino seja oficiada à 

POLITEC para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize perícia no prontuário 

médico da vítima, visando atestar e esclarecer se a morte de Edmar teve 

ou não relação direta com a lesão sofrida no dia do crime (pedrada na 

cabeça).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627990 Nr: 802-95.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE BITES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 59.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

JOÃO HENRIQUE BITES MAIA e FÁBIO CLEMENTINO DA SILVA como 

incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2°, incisos I e II, na forma do 

art. 70, ambos do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do 

art. 69 do Código Penal.IV.1.1 – DO CRIME DE ROUBO- acusado JOÃO 

HENRIQUE60.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la nos seguintes termos.61.Primeira fase: e de crime 

patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do 

tipo.f)Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do a-base 

em 04 anos e 09 meses de reclusão.89.Na segunda fase, inexistem 

agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.90.Na para o cumprimento 

da reprimenda.107.Substituição da pena: incabível a substituição em razão 

da natureza do delito.V.1.4 – DISPOSIÇÕES GERAIS 108.Da prisão 

preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, não 

obstante o quantum de pena aplicado, mas tendo em vista tens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.112.Deixo de condená-los ao pagamento de 

custas e despesas processuais por não haver nos autos nenhum 

elemento que possa concluir pela sua capacidade econômica 

favorável.113.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.114.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser 

indagando ao condenado se ele deseja recorrer, o que será feito mediante 

termo, conforme determina o artigo 1.692, § 2º da 

CNGCGJ/MT.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 603070 Nr: 793-41.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CLEMENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 59.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

JOÃO HENRIQUE BITES MAIA e FÁBIO CLEMENTINO DA SILVA como 

incursos nas sanções previstas no art. 157, § 2°, incisos I e II, na forma do 

art. 70, ambos do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do 

art. 69 do Código Penal.IV.1.1 – DO CRIME DE ROUBO- acusado JOÃO 

HENRIQUE60.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

tivo pelo qual concedo aos réus o direito de recorrerem em 

liberdade109.Detração penal: tendo em vista que os acusados foram 

soltos no presente processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, 

§ 2º do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na 

atual fase processual.110.Indenização à vítima: não havendo pedido 

expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração , deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do 

CPP.111.Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 

7.16.1 e seguintes da CNGCGJ/MT.112.Deixo de condená-los ao 

pagamento de custas e despesas processuais por não haver nos autos 

nenhum elemento que possa concluir pela sua capacidade econômica 

favorável.113.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.114.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser 

indagando ao condenado se ele deseja recorrer, o que será feito mediante 

termo, conforme determina o artigo 1.692, § 2º da 

CNGCGJ/MT.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668143 Nr: 1016-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON VITOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado EDERSON VITOR DE SOUZA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 
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citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Por fim, oficie-se a 4ª Vara Criminal desta comarca, no bojo do executivo 

de pena cód. 623959, comunicando acerca da prisão do acusado, para os 

fins legais.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668910 Nr: 1639-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOUSA XAVIER JUNIOR, RENER DA 

SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

EVERTON NEVES DOS SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO 

FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O

 Autos nº 1639-48.2018.811.0064 – Cód. 668910

Vistos.

 Analisando as defesas preliminares apresentadas pelos réus Adilson 

Sousa Xavier Junior e Rener da Silva Brito, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de 

Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou 

prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.04.2018, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664782 Nr: 13144-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BENITES GUERREIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Patrícia Benites Guerreira de Souza, qualificada nos autos, imputando-lhe 

as sanções previstas no art. 155, § 4º, inciso I do Código Penal, pela 

prática do fato delituoso narrado nos seguintes termos:

“No dia 26/10/2017, por volta das 09h00, na Rua Rui Barbosa, nº 1859, 

precisamente no estacionamento do supermercado “Supermais”, no centro 

desta cidade de Rondonópolis-MT, a denunciada PATRICIA BENITES 

GUERREIRO DE SOUZA subtraiu para si ou para outrem¸ mediante 

rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) 

bicicleta Caloi de cor rosa, com garupa e de numeração de fábrica 

nº4150492, bem devidamente avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), 

conforme se extrai do termo de exibição e apreensão e de declaração da 

vítima, ainda não numerados, em prejuízo do ofendido Lourival Moraes 

Delgado.

A vítima se dirigiu ao “Supermercado Supermais”, oportunidade em que 

deixou sua bicicleta trancada com cadeado, em frente ao supermercado e 

adentrou o local. Quando saiu do mercado não encontrou mais a bicicleta, 

nem o cadeado que a trancava, momento em que terceira pessoa informou 

que uma mulher com as características da denunciada teria saído com a 

bicicleta. Sendo assim, a vítima comunicou a Polícia Militar que, em 

diligências, localizou a bicicleta com a implicada, que confessou o furto. 

[...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 16.11.2017 (fl. 45); citação realizada às fls. 

47/48 e defesa preliminar apresentada às fls. 69/70.

3. Durante a instrução processual, por ocasião da realização de audiência 

de instrução e julgamento, foi inquirida a vítima Lourival Moraes Delgado e, 

posteriormente, na mesma oportunidade, interrogou-se a acusada.

4. Encerrada a fase probatória, em suas derradeiras alegações, o 

Ministério Público pugnou pela parcial procedência da denúncia, a fim de 

afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e condenar a ré nas 

sanções previstas no art. 155, caput, do Código Penal.

5. Já a defesa da acusada, por sua vez, em sede de alegações finais, 

pugnou pelo decreto absolutório a partir do reconhecimento da 

insignificância da conduta praticada pela mesma, face ao preenchimento 

dos requisitos exigidos para tal reconhecimento ou, subsidiariamente, em 

caso de condenação, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de 

obstáculos, bem como pela aplicação da atenuante da confissão e da 

causa de diminuição de pena, aplicando-se ao caso o furto privilegiado e 

concessão de regime aberto para cumprimento da reprimenda.

 6. É o necessário. Decido.

7. Conforme já destacado, trata-se de ação penal que imputa à acusada a 

prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos.

8. Diante das provas que foram produzidas em audiência, verifico que não 

restou demonstrada a presença da referida qualificadora, uma vez que a 

própria vítima asseverou que a bicicleta foi deixada em frente ao 

Supermercado Supermais sem qualquer meio que dificultasse a sua 

subtração, ou seja, apenas a encostou, deixando-a destrancada, 

devendo, portanto, ser afastada a incidência da referida qualificadora, 

remanescendo apenas a conduta delitiva prevista no caput do referido 

dispositivo, cuja pena mínima é de 01 ano de reclusão, ou seja, passível de 

aplicação do instituto despenalizador previsto na Lei 9.099/90.

9. Nessa perspectiva, não obstante o encerramento da instrução 

processual, a despeito dos judiciosos fundamentos lançados pelas partes 

por ocasião da apresentação de suas derradeiras alegações, não há 

falar-se em prolação de sentença condenatória ou absolutória, mas 

apenas de um juízo de adequação da conduta efetivamente praticada pelo 

acusado.

10. Diante disso, afasto a incidência da qualificadora descrita na denúncia 

e, por tratar-se de direito subjetivo do réu, passo a oferecer a suspensão 

condicional do processo pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 89 da 

Lei 9.099/90.

11. Assim, designo audiência de proposta de suspensão condicional para 

o dia 13 de abril de 2018, às 16:30 horas.

12. Expeça-se alvará de soltura, colocando a ré em liberdade, se por outro 

motivo ou decisão não deva permanecer presa, devendo a mesma ser 

intimada da audiência acima designada por ocasião do cumprimento do 

referido alvará.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 647149 Nr: 7770-10.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ishida Guimarães - 

OAB:24454/O

 Intime-se o reeducando, por sua defesa, para, no prazo de 05 dias, 

informar se o reeducando pretende fixar residência em Sinop/MT ou 

retornará a esta Comarca. No caso ou silêncio se entenderá que o 

reeducando estará vivendo em Sinop/MT, para onde este pleito será 

encaminhado.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 613021 Nr: 3544-64.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Ante o teor da certidão acostada as fl. 109, em que informa que o 

recuperando encontra-se preso por suposto cometimento de novo delito, 

nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, designo o dia 27/09/2016, às 

15h45min, para realizar a audiência de justificação.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 657503 Nr: 6816-27.2017.811.0064

 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): EDILSON SODRE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos.

Tendo a douta Defesa do sentenciado manifestado o desejo de recorrer e 

sendo este tempestivo (Vide: Certidão de fl. 222), então recebo o recurso 

de apelação em seus efeitos regulares.

 Por conseguinte, dê-se vista do feito à parte recorrente, a fim de 

apresentar as devidas razões recursais e, na sequência, intime-se o 

recorrido (M. Público) à contrarrazoar o recurso interposto.

Após, remetam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça desta Unidade 

Federativa mediante as formalidades legais e com as homenagens desse 

juízo.

Cumpra COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 669228 Nr: 1925-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA - 

OAB:20699

 Intimação do advogado, Dr. CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB/MT 

20699, para que devolva estes autos em cartório, no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 661811 Nr: 10416-56.2017.811.0064

 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): ELKJAI PEREIRA DE ANDRADE, RAFAEL 

SCHWEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT

 Initmação do adv de defesa do réu Rafael Schweger para apresentação 

das alegações finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 670401 Nr: 2853-74.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELI CARVALHO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauco José Carneiro 

Ferreira - OAB:11.246

 Intimação do advogado da ré, Glauco José Carneiro Ferreira, OAB/MT n.º 

11.246, para tomar ciência da audiência designada para o dia 23.04.2018, 

às 15h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 670402 Nr: 2854-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA SANTANA DE SOUZA, OUTROS, 

CARLOS EDUARDO HEMPE COLVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO BORGES 

LEAL - OAB:15327

 Intimação do advogado do réu Carlos Eduardo Hempe Colvero, João 

Ricardo Borges Leal, OAB/MS 15.327, para tomar conhecimento da 

audiência designada para 23.04.2018, às 15h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 631736 Nr: 3804-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINELZA COELHO RODRIGUES, MILTON 

GOMES DE LIMA JÚNIOR, JÉSSICA FERNANDA RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado do reu Milton Gomes de Lima Junior, Dr. DOUGLAS 

CRISTIANO ALVES LOPES - OAB/MT 15616, para apresentar as razoes 

recursais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 670692 Nr: 3123-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30299

 Intimação do advogado do réu, Delcino Oliveira Machado, OAB/MT n.º 

30.299, para tomar ciência da audiência designada para 14.05.2018, às 

13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663118 Nr: 11590-03.2017.811.0064

 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): JEFERSON FABRÍCIO ASSIS DE FRANÇA 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia, para 

CONDENAR o réu JEFERSON FABRICIO ASSIS DE FRANÇA JÚNIOR 

devidamente qualificado, como incurso na infração do art. 33 “caput”, da 

lei 11.343/06, a uma pena de 05 ( Cinco ) anos de reclusão, pelo delito de 

tráfico em regime SEMIABERTO, a teor do que estabelece o art. 33, § 3º, 

do CP, além de condenar em multa de 500 ( Quinhentos ) dias-multas, à 

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 604188 Nr: 1943-57.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE IVONALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699

 Intimação do advogado do reu, DR. ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB/MT 9.699 da sentença de folhas 144/148.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 665477 Nr: 13762-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA ROSA DA SILVA DOS SANTOS, 

PABLA MELO KLAUSS, WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT, leonardo paiva borotta - OAB:23181

 Intimação dos advogados dos reus, Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB/MT 15616 e do Dr. LEONARDO PAIVA BOROTTA - OAB/MT 

23.181 da designação da audiencia para o dia 20/04/2018 as 14:30 horas

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000844-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PENIEL LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o preparo da carta precatória expedida à comarca de 

Sorriso-MT, a fim de proceder à citação da parte requerida. Devendo 

encaminhar a guia e o comprovante para estes autos, para posterior envio 

via malote digital.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 10424-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. A. OURIVES ME, ROBSON TADEU ALTALI 

OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. Ação de execução ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, em 

face de R. T. O. Ourives ME e Robson Tadeu Altali Ourives em 07/12/2006, 

ou seja, há mais de 11 anos, não foram encontrados bens dos 

executados, malgrado todas as pesquisas possíveis, inclusive nos 

sistemas informatizados vinculados ao E. TJMT (BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD etc). (...). Isto posto, indefiro a suspensão do processo pelo 

prazo de 90 dias, devendo a parte exequente dar seguimento efetivo ao 

feito no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por abandono implícito. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225141 Nr: 2825-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR MEISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em face de 

Evair Meister. Vem as partes aos autos informar que compuseram 

amigavelmente, e para tanto requerem a suspensão do processo até a 

total liquidação do saldo devedor. Ocorre que, embora informada a 

existência de acordo, o termo de transação não fora juntado aos autos. 

Posto isso, intime-se a requerente para apresentar nos autos o documento 

que comprove a alegada transação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192121 Nr: 13769-96.2013.811.0015

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO, BEATRIZ 

LUCCHESI MATTOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:oab/mg 84933, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , MARCOS EDMAR 

RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 "Vistos etc. As partes, concitadas, a respeito de realizar audiência de 

instrução, cingiram-se ambas a requererem esclarecimentos do perito, 

sem protesto por outras provas. Assim sendo, designo a audiência de 

instrução é julgamento para o dia 09 de maio de 2018, às 14:00 horas, 

visando apenas os esclarecimentos do perito, o qual deverá ser intimado 

da solenidade com no mínimo 10 dias de antecedência, conforme 

disposição do art. 477, § 4º, do CPC, devendo ao ato comparecer a fim de 

prestá-los.

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82129 Nr: 10424-69.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. A. OURIVES ME, ROBSON TADEU ALTALI 

OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Ação de execução ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, em face de R. T. 

O. Ourives ME e Robson Tadeu Altali Ourives em 07/12/2006, ou seja, há 

mais de 11 anos, não foram encontrados bens dos executados, malgrado 

todas as pesquisas possíveis, inclusive nos sistemas informatizados 

vinculados ao E. TJMT (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD etc).

 Nesse contexto, a pedido da parte exequente, o processo terminou 

suspenso em 23 de maio de 2016 pelo prazo de 01 ano. Decorrido o prazo 

com a demora do mecanismo judiciário, somente em 12 de outubro de 2017 

o banco foi novamente intimado, quando requereu outra suspensão do 

processo, sem nem mencionar prazo (p. 239), sem que nesse ínterim de 

mais de 01 ano nenhuma diligência demonstrou ter realizado, razão pela 

qual foi indeferido o pedido à p. 241 em 30 de janeiro de 2018.

Novamente, sem qualquer diligência, reiterando a mesma sistemática de 

uma esterilidade absoluta, vem a parte exequente a pedir novamente a 

suspensão do processo por mais 90 dias, desta feita a dizer que vai 

realizar buscas visando encontrar bens dos executados.

Ora, em mais de 11 anos não conseguiu localizar bens dos executados, 

mesmo se utilizando de todos os mecanismos disponíveis para tanto, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 430 de 586



mostrar qualquer outra atitude concreta, aparentemente é observado 

apenas a manutenção do feito ativo e não o seu arquivamento para evitar 

eventual alegação de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, a parte exequente tem que dar efetividade à prestação 

jurisdicional. O juízo não pode se transformar apenas num depositário em 

seus escaninhos de processos infrutíferos, já que deve ser respeitada 

também pelas partes a razoável duração do processo, descrita no art. 5º, 

inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 4° do CPC.

 Isto posto, indefiro a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, 

devendo a parte exequente dar seguimento efetivo ao feito no prazo de 10 

dias, sob pena de extinção por abandono implícito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225141 Nr: 2825-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR MEISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BV 

Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em face de Evair 

Meister. Vem as partes aos autos informar que compuseram 

amigavelmente, e para tanto requerem a suspensão do processo até a 

total liquidação do saldo devedor.

Ocorre que, embora informada a existência de acordo, o termo de 

transação não fora juntado aos autos.

 Posto isso, intime-se a requerente para apresentar nos autos o 

documento que comprove a alegada transação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248408 Nr: 17352-21.2015.811.0015

 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: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUD HENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Processo oriundo do Juizado Especial por declínio de competência, 

quando foi determinado ao autor que juntasse declaração de 

hipossuficiência, em vista do seu pedido de justiça gratuita juntado à p. 

118/119, sobre a qual não pende qualquer indicativo de inautenticidade ou 

inidoneidade.

Portanto, à míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições da Lei n.° 1.060/1950, arts. 98 usque 102 do CPCe art. 5.°, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que 

nada leva a crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência 

firmada nos autos, defiro o pedido.

 Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, mormente a parte adversa, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente em impugnação 

específica (LAJ, art. 4.°, § 2.°).

Por fim, especifiquem as partes provas a produzir, se tiverem, em 05 

(cinco) dias, superada a perícia, conforme decidido no incidente de 

falsidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192121 Nr: 13769-96.2013.811.0015

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO, BEATRIZ 

LUCCHESI MATTOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:oab/mg 84933, FABIO ANDRESA BASTOS - OAB:206706, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , MARCOS EDMAR 

RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Vistos etc.

As partes, concitadas, a respeito de realizar audiência de instrução, 

cingiram-se ambas a requererem esclarecimentos do perito, sem protesto 

por outras provas.

Assim sendo, designo a audiência de instrução é julgamento para o dia 09 

de maio de 2018, às 14:00 horas, visando apenas os esclarecimentos do 

perito, o qual deverá ser intimado da solenidade com no mínimo 10 dias de 

antecedência, conforme disposição do art. 477, § 4º, do CPC, devendo ao 

ato comparecer a fim de prestá-los.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 243258 Nr: 14038-67.2015.811.0015

 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: LAIDE BRAGA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA YUKIE HIRATA LEME, JOSE 

WILSON LEME JUNIOR, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, LEODECIR ANHOLETO - 

OAB:MT-7502-B

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da carta de intimação da requerida Carolina Yukie 

Hirata Leme devolvida pela alínea "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207748 Nr: 9235-75.2014.811.0015

 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: ALAIDE DE ALMEIDA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELESTINO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para que junte aos autos todos 

os documentos técnicos solicitados em mídia didital, para posterior 

encaminhamento à Fazenda Nacional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227622 Nr: 4211-32.2015.811.0015

 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: ERICKSON PEDRO AGUIAR, ZELINDA DE FÁTIMA 

RODABEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 
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CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intime-se os advogados das partes acerca do agendamento da perícia 

para o dia 02/05/2018 às 16h00min a ser realizada na Gerência de 

Medicina Legal - Politec de Sinop/MT - Endereço: Rua das Ipoméias 

esquina co Avenida dos Jequitibás, nº 1.201 - Setor industrial Norte. 

Intime-se também que a parte autora deverá comparecer obrigatoriamente 

com os documentos listados no ofício acostado às fls. 217.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158009 Nr: 5167-87.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ANA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A, R. C. 

ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRÍCIA LOPES 

VARGAS, para devolução dos autos nº 5167-87.2011.811.0015, Protocolo 

158009, 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): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248409 Nr: 17353-06.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUD HENKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Incidente de falsidade promovido por Rud Henke em face de 

João Carlos Galli, ambos qualificados, em ação de cobrança por conta de 

rasura nas Notas Promissórias que lastreiam o pedido. Alegado que o 

vencimento das Notas Promissórias são todos para o ano de 2008, 

embora o dígito numeral 8 (oito) teria sido, em adulteração, rasurado em 

cima o dígito numeral 6 (seis), fazendo com que transmudassem o 

vencimento do ano de 2006 para o ano de 2008. Porém, se as Notas 

Promissórias na verdade são do ano de 2006, em razão dessa rasura, 

não estariam prescristas, mas estão por conta delas. Essa é a tese. (...). 

Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, julgo improcedente o pedido, de maneira a declarar 

autêntico o ano “2008”, em algarismos arábicos, de todas as Notas 

Promissórias de p. 14/19 dos autos principais, refutado o ano “2006”, 

pretendido pelo suscitante, mas sem lastro fático e legal. A parte 

suscitante, deverá pagar as custas e as despesas processuais deste 

incidente, se houver, a serem calculadas e equacionadas nos autos 

principais; assim como honorários advocatícios da contraparte, que 

também deverão ser levados em conta, ou compensados, ao serem 

estabelecidos na integralidade no julgamento sequente da causa principal, 

nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, o que será certificado, anote-se, baixe-se e 

arquive-se, desapensando-os, com o traslado de cópia desta sentença 

para os apensos autos principais n.º 17352-21.2015.811.0015 – cód. 

248408.

P. R. I. C."

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002282-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN ULLRICH - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001949-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA BRUSTOLON PAVESI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO AUTOR: CAMILLA BRUSTOLON PAVESI RÉU: POSTO DE 

MOLAS NORTAO LTDA - ME Vistos etc. A parte requerente pugnou a 

concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é destinado aos 

hipossuficientes que não têm condições de pagar as custas e despesas 

do processo. Todavia, na linha do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido, convém oportunizar 

que a parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na 

forma do art. 98, caput, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — 

HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO 

PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, antes do 

indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar 

prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 

família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 
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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. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 

dias, comprovar a pobreza sustentada, sob pena de indeferimento da 

pretendida gratuidade da justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 27 

de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003162-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCINO OLIVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STYLER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME 

(RÉU)

PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO)

QUEILA JAQUELINE NUNES MARTINS OAB - SC15626 (ADVOGADO)

 

Certifico que as contestações juntadas aos autos nos documentos Id 

12199704 e 12420750 foram apresentadas no prazo legal. Certifico ainda, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do advogado do 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente 

impugnação às contestações e documentos juntados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012588-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR FAVARETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Mudou-se” (Id 12443336).

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007045-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS SALTON GNOATO - EPP (RÉU)

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Ausente” (Id 12443685 e 12210554).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001402-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIS PASQUALETTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLYNE SALETE PERIOLO (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) motivo(s) 

“Mudou-se” (Id 12444002).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010233-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CASARINI FERRI (EXECUTADO)

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (EXECUTADO)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento Id 

12433292, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 

5 dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012396-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. M. ALVES & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento Id 

12431993, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 

5 dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008653-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3Z MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEADI LIPP OAB - RS66550 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico, em cumprimento ao despacho proferido no documento Id 

12317857, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 

5 dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado de citação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 39776 Nr: 3278-45.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP - FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B

 Reporto-me à decisão proferida em 19.01.2018 (f. 816), que indeferiu o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros formulado pelo exequente 

em 07.7.2017 (fls. 803/805), porquanto já realizado, sem êxito, em 

17.6.2016 (f. 782) e, também, considerando que, em 17.01.2018, a 

executada propôs ação de consignação em pagamento (Cód. 316606), 

depositando em conta judicial o valor de R$ 9.777,92 (nove mil, setecentos 

e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), havendo a 

necessidade, portanto, de readequação do "quantum debeatur".

Posteriormente, em 15.02.2018 (fls. 825/826), a exequente requereu a 

busca de bens, via Sistema "Infojud" e em 13.3.2018 (fls. 837/838), 

requereu "a penhora no rosto dos autos do processo de Consignação de 

pagamento nº 0000642-18.2018.8.11.0015, apenso a este processo", 

asseverando que "a medida ora pleiteada tem caráter de urgência, a fim 

de assegurar direito da exequente, vez que a Executada poderá sacar o 

valor da ação de consignação de pagamento a qualquer tempo" [sic].

Pois bem. Em que pese o pedido formulado pela exequente, nesta data, 

nos autos da ação de consignação em pagamento Cód. 316606, em 

apenso, foi facultado à credora levantar o valor do depósito (R$ 

17.604,36), não havendo que se falar, portanto, em "penhora no rosto dos 

autos" ou mesmo busca de bens da executada.

Por ora, aguarde-se a complementação do depósito e o levantamento nos 

autos principais, advertindo, desde já à exequente que o direito de 

certidão, assegurado pelo artigo 517, § 1º, do CPC, não a exime da 

responsabilização em caso de protesto indevido, uma vez que o 

levantamento do depósito, nos autos da ação de consignação em 

pagamento, importa em liberação parcial do devedor, mercê do artigo 545, 

§ 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 310555 Nr: 14973-39.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIOVANELLI HUCK, ELCIO HUCK, DELCIO HUCK, 

MARCELO HUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341/SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Com estas razões, derrogo a decisão proferida em 22.02.2018 (f. 205) e 

determino o traslado dos originais da petição protocolada pelos 

exequentes em 19.3.2018 (fls. 219/224) e dos documentos que a instruem 

(fls. 225/272), mediante substituição por cópias, bem como cópia desta 

decisão, para os autos da ação declaratória de existência de relação 

jurídica c.c. obrigação de indenizar prêmio de seguro Cód. 174455, onde 

serão apreciados os pedidos formulados pelos exequentes, relacionados 

ao cumprimento da sentença.Após, não havendo providências 

complementares, arquivem-se.Intimem-se.Sinop/MT, 26 de março de 

2018.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 174455 Nr: 9869-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GIOVANELLI HUCK, MARCELO HUCK, ELCIO 

HUCK, DELCIO HUCK, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT, 

MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 Com estas razões, indefiro o pedido formulado pelos exequentes, com 

relação à baixa da garantia hipotecária constante do item “4” da AV-1 da 

matrícula nº 923 do CRI de Cláudia/MT, referente ao contrato de abertura 

de crédito fixo com garantia real nº 20/03021-5, bem como o pedido de 

intimação da executada Companhia de Seguros Aliança do Brasil “para 

efetuar o pagamento integral do saldo das operações de crédito 

executadas pelo litisconsorte Banco do Brasil através do processo código 

29822, em trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca e o saldo 

remanescente da Apólice de Seguro OURO VIDA PRODUTOR RURAL” 

[sic], porquanto tal obrigação não consta do título executivo e a operação 

referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 20/03158-0 já se 

encontra liquidada, diante do reconhecimento da prescrição do título, 

devendo a execução prosseguir apenas com relação às custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Nesse tocante, em que 

pese o pedido formulado pelos autores nos autos do Cumprimento 

provisório de sentença Cód. 310555, em apenso, os honorários de 15% 

(quinze por cento) devem incidir sobre o valor atualizado da causa, fixado 

em R$ 78.336,00 (setenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais) - valor 

atribuído pelos próprios autores (f. 89), e não sobre o valor do crédito 

executado nos autos da Execução Cód. 29822, em trâmite pelo Juízo da 3ª 

Vara Cível local, porquanto conforme já ressaltado, não há vinculação 

entre o dispositivo da sentença e o título executado nos autos da 

Execução Cód. 29822.Diante disso, previamente à intimação da executada 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil, para pagamento do valor relativo 

às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, determino 

aos exequentes, em 05 (cinco) dias, apresentarem planilha demonstrativa 

do crédito, tomando por base o valor atualizado da causa.Observe-se e 

cumpra-se o disposto nos artigos 348, 1.028, § 4º e 1.043, todos da 

CNGCGJ/MT.Intimem-se.Sinop/MT, 26 de março de 2018.Mario Augusto 

MachadoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316606 Nr: 642-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LDTA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA GUIMARÃES MARIANO WIDAL, 

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18941, LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 Em que pese o pedido formulado pela autora em 27.02.2018 (fls. 25/28), 

subsistem, ainda, os fundamentos da decisão proferida em 16.02.2018 

(fls. 19/20), notadamente considerando a inadequação da ação de 

consignação em pagamento para o cancelamento do protesto da certidão 

de dívida.Por ora, em observância aos artigos 350 e 351 do CPC, faculto à 

autora, em 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da resposta 

apresentada pela ré.Concomitantemente, considerando que a ré não 

descartou, expressamente, a possibilidade de conciliação, em 

observância ao disposto nos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, V e 334, § 4º, 

I (a contrario sensu), todos do CPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para 03.7.2018 (terça-feira), às 17:00 horas, (... Sem prejuízo 

da audiência designada, onde as partes poderão compor a respeito dos 

demais aspectos do litígio, considerando que a exequente apontou a 

insuficiência do depósito e, inclusive, nos autos do cumprimento de 

sentença Cód. 39776, em apenso, indicou como devido o valor de R$ 

20.062,74 (cálculo atualizado até 15.02.2018) e, considerando ainda que 

os valores atualizados dos depósitos feitos pela autora (disponíveis em 

conta judicial vinculada ao processo) perfazem, na data de hoje, o total de 

R$ 17.604,36 (dezessete mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis 

centavos), com fundamento no artigo 545, caput, do CPC, faculto à autora, 

em 05 (cinco) dias, complementar o depósito, considerando o valor 

atualizado do crédito.Faculto, também, à ré, promover o levantamento da 

quantia já depositada, com a consequente liberação parcial da autora, 

prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida (CPC, art. 545, 

§1º), sem prejuízo da análise oportuna das preliminares e demais matérias 
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arguidas na contestação.Traslade-se cópia desta decisão para os autos 

do cumprimento de sentença Cód. 39776, em apenso.Cumpra-se e 

intimem-se.Sinop/MT, 26 de março de 2018.Mario Augusto MachadoJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171784 Nr: 6888-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNITA BACK MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Reporto-me à decisão proferida em 27.02.2018 (f. 135) que rejeitou a 

impugnação apresentada pela executada e determinou, preclusa a via 

recursal, o levantamento dos valores por ela depositados em 07.8.2017 (f. 

130), mediante transferência para conta bancária a ser indicada pela 

credora, em 05 (cinco) dias, cabendo à esta informar, no mesmo prazo, se 

o depósito é suficiente ou se há saldo remanescente.

A esse respeito, a exequente manifestou-se em 06.3.2018 (fls. 137/138), 

indicando a existência do crédito remanescente de R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), referente à multa por descumprimento de 

ordem judicial.

Pois bem. Diante do teor da certidão lavrada pela escrivã em 22.3.2018 (f. 

139), cumpra-se integralmente a decisão proferida em 27.02.2018 (f. 135), 

promovendo-se o levantamento dos valores depositados pela executada 

em 07.8.2017 (f. 130), mediante transferência para a conta bancária 

indicada pela credora à f. 137, observando-se o disposto no artigo 450, § 

3º, da CNGCGJ/MT.

Após, intime-se a executada para pagamento do saldo remanescente 

indicado pela credora, nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 76139 Nr: 4530-15.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TIMMERMANS NEVES - 

OAB:SC 30.771, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, 

JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 Diante disso, indefiro o pedido formulado pela exequente em 28.8.2017 

(fls. 210/211), homologo a proposta de honorários apresentada pelo perito 

judicial em 22.7.2016 (fls. 171/177), e determino à exequente, por sua vez, 

promover os atos e diligências que lhe competem nos termos dos artigos 

82, § 1º, e 844 do CPC, lavrando-se o termo de penhora do imóvel 

(matrícula nº 21664 do CRI local), formalizada a penhora, observe-se o 

disposto no artigo 841, § 1º, do CPC.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 129163 Nr: 8378-68.2010.811.0015

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROPECUÁRIA PONTO 

ALTO LTDA, URUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME D. DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:OAB/MT18.320

 (...) É a síntese necessária. Decido.De início, compulsando os autos, 

constata-se que não foi atribuído valor à causa, sendo que, nos termos do 

arts. 291 e 292, II, do CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda 

que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, o qual 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será “na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida” [sic].A instituição financeira credora impugnou a 

inclusão de seu crédito de R$ 1.003.602,38 (um milhão, três mil, 

seiscentos e dois reais e trinta e oito centavos) no plano de recuperação 

judicial das recuperandas/impugnadas, valor esse correspondente à 

pretensão econômica visada com o ajuizamento da impugnação de 

crédito.Posto isso, alicerçado nos arts. 292, II e § 3º, do CPC, de ofício, 

atribuo à causa o valor de R$ 1.003.602,38 (um milhão, três mil, seiscentos 

e dois reais e trinta e oito centavos), com as devidas anotações na capa 

dos autos e sistema “Apolo”. (...) Diante de todo o exposto, considerando 

que as partes transigiram e não foi apresentado o respectivo termo de 

acordo para homologação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e em 

consonância com o parecer exarado pelo Ministério Público em 26.5.2017 

(f. 204), declaro extinto o processo.Custas já recolhidas com a inicial (f. 

62). Eventuais despesas processuais remanescentes pelo Banco Safra 

S/A, bem como honorários advocatícios de sucumbência em favor do 

patrono das impugnadas, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, mercê do disposto nos arts. 82, 85, “caput” e § 

2º, do CPC.Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais (RJ 

cód. 125974 em apenso).P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 79625 Nr: 7961-57.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA STRACK - ME, SANDRA 

MARA SCHMIDEL

 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, considerando que não houve a publicação com o nome dos 

advogados (DJE anexo), REENVIO a certidão abaixo para conhecimento e 

providências em 05 dias.

 "Certifico, autorizada pela legislação processual vigente, que a demora 

para o desarquivamento destes autos se deu em razão de problemas no 

sistema apolo, conforme se comprova pelos fls. 204/205 e extrato de 

pedido de solução ao setor de informática do TJMT (SDK) anexo. Certifico, 

por fim, que estes autos estão à disposição do advogado subscritor das 

petições de fls. 198/203, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

retorno ao arquivo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 159386 Nr: 6682-60.2011.811.0015

 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: HÉLIO RIBEIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REINALDO DA SILVA SOUSA, BANCO 

ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, JEIZE MARCHIORO VASCONCELLOS - 

OAB:21469/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:OAB/MT17669, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - NÚCLEO DE DIAMANTINO - OAB:, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, LIGIA PREVIDELLI 

RABELO - OAB:MT/15.252-B, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18.436 

OAB/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGEIRDO - OAB:MT/17.497

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO as partes do retorno dos autos da 

Segunda Instância, a sentença/acórdão do TJMT transitou em julgado em 

09/02/2018 (f. 178) e que, se nada for requerido, após 30 (trinta) dias, os 

autos serão remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento, nos 

termos dos Provimentos n. 12/2017-CGJ/MT e 15/2017-CM/MT.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 162297 Nr: 10040-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:18941/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento, para posterior expedição do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 228565 Nr: 4762-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Em que pese o pedido de transferência e levantamento de valores 

formulado pela exequente, cabe observar o disposto no artigo 854, §§ 2º 

a 5º do CPC, ouvindo-se os executados a respeito da indisponibilidade 

realizada, porquanto segundo consta dos andamentos processuais junto 

ao Sistema “Apolo”, os executados foram intimados a respeito da decisão 

que determinou a indisponibilidade, mas não do resultado positivo e 

bloqueio de seus ativos financeiros.Outrossim, mostra-se desarrazoado o 

pedido de “bloqueio total (circulação) de eventuais veículos dos 

executados” [sic], sobretudo considerando que a denominação social da 

executada Comércio de Materiais para Construção Guarapari Ltda., 

sugere tratar-se de empresa que utiliza veículos no exercício de sua 

atividade empresarial, sendo suficiente, no caso, para a garantia da 

execução, a penhora de bens.Diante disso, indefiro os pedidos de 

transferência de valores e de “bloqueio” de veículos dos executados e 

determino a penhora de veículos, pelo Sistema “Renajud”, observado o 

limite do crédito exequendo (R$ 43.252,41, f. 22), ouvindo-se os 

executados a respeito, em 05 (cinco) dias.Concomitantemente, não 

havendo vedação legal para realização de audiência de conciliação 

mesmo em processo de execução, notadamente em observância ao 

disposto nos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, V, todos do CPC, defiro o 

pedido formulado pelos executados em 09.6.2017 (f. 99) e designo 

audiência de tentativa de conciliação para 03.7.2018 (terça-feira), às 

16:00 horas, Intimem-se os executados a respeito da indisponibilidade de 

ativos financeiros realizada em 31.5.2017 (fls. 97/98), bem como, caso 

positiva, da penhora de veículos.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 26 de 

março de 2018.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 109984 Nr: 2364-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA GORETE DOS SANTOS VIEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRI CRISTINA HONORIO CONFECÇÕES 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dando prosseguimento, constata-se que em 09.9.2016 (fls. 77/78) os 

advogados da exequente informaram a renúncia ao mandato procuratório 

que lhes fora outorgado, sendo a credora notificada em 09.6.2016 (f. 77v) 

por meio de carta com aviso de recebimento enviada para o endereço que 

instrui a inicial.

 Após, em 18.11.2016 (f. 79) a escrivã expediu carta de intimação à 

exequente para regularizar sua representação processual nomeando 

novo advogado, porém, as correspondências retornaram com a 

informação de “ausente” e “mudou-se” (fls. 80v e 81v, respectivamente).

É a síntese necessária. Decido.

 Conforme os artigos 77, V, 274, parágrafo único e 841, § 4º, todos do 

CPC, é dever das partes manter atualizado o respectivo endereço nos 

autos, sob pena de presumir-se válidas as intimações pessoais dirigidas 

ao primitivo endereço, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado.

Na espécie, a credora não promoveu os atos e diligências que lhe 

incumbem, não informando seu novo endereço, pois as cartas de 

intimação enviadas para o endereço que instrui a inicial, retornaram com a 

informação “ausente” e “mudou-se” (fls. 81v e 82v).

Outrossim, a exequente simplesmente abandonou o processo, sendo que 

sua última manifestação nos autos foi em 03.6.2016 (f. 76), oportunidade 

em requereu a suspensão da execução por quantia certa pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias.

Nessa situação, considerando que a credora não manteve seus dados 

cadastrais atualizados, deve ser considerada válida a intimação 

encaminhada para o endereço constante dos autos (nesse sentido, TJRJ: 

Ap nº 10175-04.2007.819.0002, Relator: Des. Lúcio Durante, 19ª Câmara 

cível, j. 14.5.2015, p. 02.6.2015), não havendo outra providência senão a 

extinção do processo.

 Diante do exposto, com fundamento nos arts. 485, III, § 1º c.c. 925, ambos 

do CPC, declaro extinto o processo.

 Custas recolhidas com a inicial (fls. 40/42), arcando a exequente com 

eventuais despesas processuais remanescentes (CPC 82). Passada em 

julgado, arquivem-se.

 P.R.I.C.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA COMERCIO DE FRIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GILSON JOSE BUGHAY (EXECUTADO)

EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª FABIULA MULLER para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito de três (3) diligências do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Menino Jesus, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000573-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUCK & BERNARDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CRISTINA TESCHIMA (EXECUTADO)

RAMON GUILHERME TESCHIMA REZENDE (EXECUTADO)

ARNON HENRIQUE TESCHIMA REZENDE (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES para 
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que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

bairros Jardim Italia II e Jardim Botânico, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ARAUJO COUTINHO (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Jardim Imperial, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência– adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN LUCIA MOLIN (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do credor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Nossa Senhora Aparecida, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GEMELLI JUNIOR (RÉU)

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI (RÉU)

AUTO POSTO RENASCER LTDA (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor Dr. SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

bairro Camping Club, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011283-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. PAULO MORELI para que no prazo de 

cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, informando o atual endereço da 

requerida uma vez que as correspondências encaminhadas para a 

citação da mesma retornaram sem o devido recebimento, com a 

informação de que mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010926-05.2017.8.11.0015

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:

RAFAEL ALEXANDRE MARTINS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. MARCELO BRASIL SALIBA para que no 

prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito visto que o requerido não foi citado da ação, conforme 

certidão de ID 11339744.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001423-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001423-23.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP EXECUTADO: ROBERTO COPINI 

Vistos, etc... Intime-se o executado para que, no prazo de cinco dias, se 

manifeste sobre a petição de ID. 12375819. Decorrido o prazo, façam-me 

os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 256682 Nr: 1763-52.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA LUGMAN LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA., SCANIA 

LATIN AMÉRICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - 

OAB:18320/0 OAB/MT, JAIME MORAES DE MELO - OAB:66.446 SP, 

JULLIANA LETICIA DO CARMO - OAB:OAB/MT 12.261, KHAREN DA 

COSTA LUCHTENBERG - OAB:15.621 MT, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11846-B, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - 

OAB:138688/SP, PRYSCILLA BARBOSA SILVA ROCHA - 

OAB:15096-B/MT, ROBERTO HARUDI SHIMURA - OAB:157.920 SP, 
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VALERIA CRISTINA BAGGIO CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Autos nº 1763-52.2016

Vistos etc...

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes 

que Transportadora Lugman Ltda-EPP move contra Rota Oeste Veículos 

Ltda e Scania Latin América Ltda.

As requeridas foram citadas e apresentaram as contestações de fls. 

300/355 e 467/494.

Impugnação às fls. 501/507. Despacho saneador às fls. 524/525.

Entre um ato e outro, a autora e a requerida Rota Oeste Veículos Ltda 

compareceram aos autos através da petição de fls. 558/560, informando 

que compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e 

a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o referido acordo, julgando extinto o 

processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea b, do C.P.C.

Considerando que o acordo foi celebrado antes da sentença, ficam as 

partes dispensadas do pagamento de custas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §3 do C.P.C.).

Honorários advocatícios pelas partes.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 05 de março de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218741 Nr: 17471-16.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->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: ERNI LOEBLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:16938-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.179/195, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168701 Nr: 3676-11.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA 

FERRAZ - OAB:115.682/MG, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP, 

SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Credor, para manifestar-se no prazo de 05( cinco 

) dias acerca da exceção de pré-executividade apresentada pela 

Executada às fls.87/98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 217113 Nr: 16387-77.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR LUIZ SCHMIDEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEANE ALINE NICOLI, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES 

LOURENÇO - OAB:14729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16.857/MT, NOELI ALBERTI - 

OAB:MT/4.061

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerida para para manifestar-se no prazo de 

10( dez ) dias acerca da contestação apresentada pela Denunciada às 

fls.171/353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 217113 Nr: 16387-77.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR LUIZ SCHMIDEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEANE ALINE NICOLI, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES 

LOURENÇO - OAB:14729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16.857/MT, NOELI ALBERTI - 

OAB:MT/4.061

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente para manifestar-se no prazo de 10( 

dez ) dias acerca da contestação apresentada às fls.171/353.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 223171 Nr: 1525-67.2015.811.0015

 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: LUCAS JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR FARID YAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 

17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PEREZ SANDOVAL - 

OAB:324700/SP, LUIS MARCELO BARTOLETTI - OAB:32400/SP, LUIZA 

NASSER SANSONE RODRIGUES - OAB:375504/SP

 Certifico e dou fé, que a contestação apresentada pelo Requerido, 

juntada aos autos às fls.109/120, fora protocolizada no prazo de lei.

Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 3251-57.2007.811.0015

 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: ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:MT/10.937, IRINEU ROVEDA JÚNIOR - OAB:5688/MT-A, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELE FRASSON 

- OAB:7724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.301/314, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 
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a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 235274 Nr: 8915-88.2015.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS PIANOSKI LTDA. - EPP, AFONSO 

PIANOWSKI, SONIA REGINA PIANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 Certifico e dou fé, que a contestação juntada aos autos às fls.86/100, 

fora protocolizada no prazo de lei.

Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167531 Nr: 2406-49.2012.811.0015

 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: LUCIANO GUTIERREZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA BÔNUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.87/95, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 245968 Nr: 15826-19.2015.811.0015

 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: PASOLINI & PASOLINI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DE PADUA - ME, BANCO ITAÚ 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RICARDO RIEI CHINEN - 

OAB:257.127/SP

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.189/200, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 270917 Nr: 10385-23.2016.811.0015

 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: JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR BAZELESKI, NORTEC - 

CONSULTORIA ENG.E SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO PACHECO DOS 

SANTOS - OAB:17601-MT

 Certifico e dou fé, que as contestações apresentadas e juntadas aos 

autos às fls.104/134 (Heliomar Bazeleski), e, fls.162/169 ( NORTEC - 

Consultoria Eng. e Saneamento Ltda) , foram protocolizadas no prazo de 

lei.

Certifico ainda, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e artigo 152, 

VI do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

Advogado(a) do(a) Autor(a), para apresentar impugnação às 

contestações, no prazo de 10( dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103230 Nr: 10215-32.2008.811.0015

 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: MARCO ANTÔNIO MARTINS DE AGUIAR, SILVANO 

RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA B. DA SILVA, SILVANO RAMOS DA 

SILVA, MARCO ANTÔNIO MARTINS DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS BERNARDES - 

OAB:MG/93.381, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.137/144, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado dos Apelados, para apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203120 Nr: 5470-96.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANDRÉ MICHELS, EDER ALDO 

MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR, PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerente, juntado aos autos às fls.629/634, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado dos Apelados, para apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 276789 Nr: 14135-33.2016.811.0015

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para DECLARAR a 
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inexistência de débito da parte Autora perante o Requerido, referente aos 

cheques (fls. 51) de nº 791540, no valor de R$ 113,55 ; nº 860144, no 

valor de R$ 90,00 e de nº 791541, no valor de R$ 51,00 (cinquenta e um 

reis), que perfazem o montante de R$ 254,55 (duzentos e cinquenta e 

quatro reais e cinquenta e cinco centavos), bem ainda, para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na 

importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora 

contados a partir da negativação indevida (Súmula 54, STJ) e correção 

monetária contada do presente decisum (Súmula 362, STJ).Por fim, 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação.Diante desta sentença, concedo a tutela de 

urgência, para determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito, com relação a dívida aqui em discussão. Oficie-se a 

Srª Gestora ao SERASA, dando-lhe ciência desta decisão, e para que 

exclua o nome da parte Autora de seus cadastros de inadimplentes, com 

relação à inscrição concernente aos cheques supracitados (fls. 51), sob 

pena de responder pelos danos a que vier dar causa.Com o trânsito em 

julgado, oficie-se ao órgão de proteção de crédito (SERASA), dando-lhe 

ciência desta sentença, e para que exclua definitivamente o nome da parte 

Autora de seu cadastro de inadimplentes, com relação à dívida aqui 

discutida.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se 

(item 6.16.29 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 de segunda 

fase.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 153842 Nr: 1850-81.2011.811.0015

 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: DAVID CLAUDIO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A, CONSNOP 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO KENYTI ISHIKAWA - 

OAB:MT/10.495-A, JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE LÉO - OAB:OAB/MT 

12.364-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 Pelo exposto e tudo o mais que consta dos autos, ante a comprovação da 

boa-fé do embargante, JULGO PROCEDENTES os Embargos de Terceiro, 

para DETERMINAR a revogação da decisão que concedeu a busca e 

apreensão do veículo Volvo, modelo VM23 240 6x2R, placa: HBG4713, 

chassi: 93KP6ABC44E100311, RENAVAM: 825973368, ano/modelo: 

2003/2004, nos autos em apenso – Código nº 110050, reconhecendo o 

domínio e a posse do embargante sobre o referido bem. CONDENO os 

embargados ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil.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.Igualmente, com o trânsito em 

julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação de busca 

e apreensão em apenso – Código nº 110050. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158516 Nr: 5721-22.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DANIEL SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:158.414 RJ, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT, LARA RODRIQUES 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:SP/201.933, THIAGO REBELLATO ZORZETO 

- OAB:14338-A/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência 

judiciária gratuita concedida às fls. 45.Com o trânsito em julgado da 

sentença, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155561 Nr: 2844-12.2011.811.0015

 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: JOSE RENATO VONJONIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A - BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Desta feita, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade 

passiva do Banco Bradesco, motivo pelo qual, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando a cobrança, 

condicionada ao disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, 

ante a assistência judiciária gratuita concedida ao autor às fls. 50.Com o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as 

cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 122471 Nr: 1633-72.2010.811.0015

 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: LAUDICÉIA TIAGO SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, revogo a tutela antecipada concedida às fls. 23/24, e 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenando a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, do Código de Processo 

Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do 

benefício da gratuidade de justiça (fls. 23).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 
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o valor da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000521-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA PATRICIA MENEGASSI MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000521-70.2018.8.11.0015 AUTOR: 

MAYARA PATRICIA MENEGASSI MOTTA RÉU: CONSTRUTORA PALEARE 

LTDA Vistos, etc. Por petição ID 12365509, a autora compareceu em juízo 

requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar de 

interdito proibitório, ao fundamento de que os documentos que agora traz 

aos autos demonstram a sua posse sobre o imóvel que se pede proteção, 

bem como o justo receio de ser molestado na posse. É o relato do 

necessário. DECIDO. Conforme se verifica através da petição ID 

11495680, a autora requereu o depósito de mídia CD-ROM na secretaria 

desta 3ª Vara Cível contendo diversas provas, eis que afirmava ser o 

sistema PJE incompatível com o formato e tamanho dos documentos. Tal 

pedido foi indeferido pela decisão ID 12010056, onde foi esclarecido quais 

os tipos de arquivos, suas extensões e respectivos limites de tamanho 

para a juntada aos autos no sistema PJE, e na mesma decisão foi 

indeferido o pedido liminar. Ocorre que posteriormente, através do pedido 

de reconsideração ora em análise, a autora colacionou aos autos diversos 

documentos que evidenciam a sua posse sobre o imóvel, doc. ID 

12365032, ID 12365049, enquanto que os áudios ID 12365491 e ID 

12365476 demonstram que o preposto da empresa/requerida, de nome 

Rodrigo José Gonçalves, CPF 031.499.671-04, retirou as chaves do 

apartamento na portaria do condomínio, demonstrando que se realizou o 

justo receio de ser molestado em sua possse. Por essa razão, estando 

provado o quanto baste que a autora detém a posse plena do apartamento 

102, do edifício Residencial Paleare, localizado na Av. Magda de Cássia 

Pissinati, nº 501, Residencial Florença, em Sinop-MT; que sua posse está 

sendo turbada; que a requerida é a responsável por esse ato, e ainda, o 

justo receio de a ameaça ser concretizada, com o impedimento da entrada 

do autor nas dependências do edifício; preenchendo assim os requisitos 

exigidos pelo art. 561 c/c o art. 567 do C.P.C., defiro a liminar, 

determinando que se expeça o competente mandado de interdito proibitório 

para que a requerida se abstenha da prática de esbulho ou turbação no 

imóvel da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 

dia de descumprimento desta ordem, e prisão em flagrante por crime de 

desobediência. Expeça-se o competente mandado proibitório. No mais, 

prossiga o feito em seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002445-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (DEPRECADO)

DARCY MACIEL COSTA (DEPRECADO)

Outros Interessados:

ELAINE ALVES BRITO COUTO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA do inteiro teor da petição da perita (ID 

12431403). Sinop-MT, 27 de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que designo audiência de conciliação para o dia 

07/06/2018, às 15 horas, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local de Sinop-MT (sala 

40). Sinop-MT, 27 de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002290-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONE CARDOSO FELIZARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002290-16.2018.8.11.0015 Redistribua-se a presente 

ao Juizado Especial desta Comarca, uma vez que é de competencia 

daquele juízo.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002196-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002196-68.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002157-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA PEREIRA AMARAL (EXECUTADO)

VANDA PEREIRA AMARAL 88945413120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002157-72.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)
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ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO BALDOINO BOIENG (EXECUTADO)

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002226-06.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002158-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA SUL AUTOMECANICA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002158-56.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002165-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULIANE SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002165-48.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002250-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON SANSON PASETTI OAB - PR46718 (ADVOGADO)

MARIA VERA WECKL PASETTI OAB - PR46717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO CARLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002250-34.2018.8.11.0015 Oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando cópia da procuração do advogado da parte autora, 

sob pena de devolução da Carta Precatória. Assim, cumprida a diligência 

e, estando presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), 

cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006482-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR LEANDRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Conforme determinado na decisão (ID 10964159), intimo as partes para em 

quinze dias especificarem as provas que pretendem produzir. Sinop-MT, 

27 de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006266-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MOREIRA MACHUGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das PARTES para em quinze dias especificarem as provas 

que pretendem produzir. Sinop-MT, 27 de março de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123276 Nr: 2464-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 3380-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO LOPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 
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OAB:MT/3530-A

 Código nº 85949

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do pedido da executada de fls. 122/126.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 10770 Nr: 556-77.2000.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATTIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CARVALHO DOS REIS - 

OAB:14770.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 10770

Ante a informação do falecimento do Dr. Eliel Ivon de Souza Lacerda, 

conforme certidão de fls. 423, intime-se o executado, pessoalmente, para 

constituir procurador, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia.

Constituído novo patrono, deverá se manifestar acerca da penhora 

realizada às fls. 383/384, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido 

de fls. 421.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122286 Nr: 1447-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANA LOPES ROSSANI, ANTÔNIO 

ROSSANI, MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SALLES MICHELETTI 

- OAB:24158/0, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, LUTERO DE PAIVA PEREIRA - OAB:PR 11929

 Código nº 122286

Ante a suspensão do feito, conforme decisão de fls. 130, deixo, por ora, 

de analisar a petição de fls. 131/132.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229008 Nr: 5033-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO JOSÉ BIANCHI, OSMARI BIANCHI, GENI 

MARIA ESPOSITO, JUSSARA TEREZINHA ABERICI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias informar o nome da mãe 

das executadas GENI MARIA ESPOSITO E JUSSRA TEREZINHA ABERICI 

BIANCHI, para buscas dos endereços junto ao SIEL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 9183-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL DOUGLAS VIEIRA DA SILVA, PATRICK VIEIRA 

DA SILVA, SOLANGE VIEIRA DA SILVA, BARBARA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY PAULISTA SEGUROS, TRANSPORTE 

SATÉLITE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - OAB:9511, 

CLAUDEMIR NARDIN - OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11620, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para em cinco dias manifestar sobre 

endereços de fls. 509 a 512.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92389 Nr: 9724-59.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em cinco dias informar o nome da mãe 

do executado, para buscas do endereço junto ao SIEL, bem como para 

manifestar sobre endereço de fl. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 241717 Nr: 13097-20.2015.811.0015

 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: DUARTE BALIEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. FRANCA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MAURICIO DA GLORIA 

DINIZ - OAB:168574 , BRENO GARCIA DE OLIVEIRA - OAB:98.579-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado de citação no endereço de fl. 

49 (Bairro: Jd. Pequena Londres), devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 321150 Nr: 3835-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIVINO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:MT 13.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214196 Nr: 14337-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome da executada em seu 

cadastro, conforme requerido à fl. 80.

Ademais, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito; bem como apresentar planilha com o cálculo do 

valor atualizado do débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123191 Nr: 2365-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS CRIZOSTOMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - 

OAB:8093/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls.257/261.

Intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, voltem-me os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos de fls. 261.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173971 Nr: 9278-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇAO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKI MOTOS LTDA, CARLOS EDUARDO 

RICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro os pedidos de fls. 94 e 96, tendo em vista que a penhora de bens 

do executado só é cabível após a citação e se não tiver ocorrido o 

pagamento do débito.

Desta forma, diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços do 

executado através dos Sistemas de Convênios do TJMT, Siel e Apolo.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 46/47, 

expedindo-se o necessário.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180794 Nr: 1637-07.2013.811.0015

 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: AGOSTINHO TOMÁS VICENTE CORREIA, J. A 

COMÉRCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO TOMÁS VICENTE CORREIA, J. A 

COMÉRCIO DE PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Ante a petição de fls. 222/223, manifeste-se a parte ré, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154377 Nr: 2375-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foi entabulado acordo entre as partes às fls. 56/61, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 91/92, no entanto, conforme consta na 

petição de fls. 100/101, a executada não cumpriu com o acordo.

Assim, diante do descumprimento da obrigação, intime-se a executada 

pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o referido débito, 

sob pena de prosseguimento do feito com a penhora de bens.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229340 Nr: 5216-89.2015.811.0015

 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): REINALDO NERES LARA, CLODOALDO JOSÉ 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para a Comarca de Colíder-MT, para citação no 

endereço de fl. 45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 178194 Nr: 14034-35.2012.811.0015

 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: FRANCISCO NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA - OAB:38266, LUCAS 

THADEU PIERSON RAMOS - OAB:48203, MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 147/148. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 14034-35.2012.811.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito movida por FRANCISCO NUNES LOPES em face de CALCARD – 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerida, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 317147 Nr: 1050-09.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECH TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 Compulsando os autos, verifico que o Defensor Público nomeado às fls. 
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75 do processo Cód. 81917, apresentou a defesa do executado através 

de contestação por negativa geral, entretanto, por se tratar de execução 

de título extrajudicial, a defesa processual cabível seria os embargos à 

execução.

Portanto, RECEBO OS EMBARGOS à execução para discussão, deixando 

de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, caput, do 

CPC.

Intime-se o embargado para, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222162 Nr: 955-81.2015.811.0015

 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): AURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00, referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de Citação, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 111641 Nr: 3979-30.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL MOTO CENTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Defiro o pedido de fls. 123. Expeça-se Carta Precatória.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272661 Nr: 11440-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 105. Expeça-se Carta Precatória para a Comarca 

de Tabaporã/MT com o fim de proceder o arresto de veículos de 

propriedade da executada.

 Determino a busca de endereço dos executados pelos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD.

Localizado o endereço, cite-se, na forma determinada às fls. 58/59. Não 

sendo frutífera a tentativa de citação, expeça-se edital de citação.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258876 Nr: 3023-67.2016.811.0015

 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: FLAVIO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Defiro o pedido de fls. 106, intime-se o perito para prestar as informações 

requeridas, no prazo de 10 (dez) dias.

Com a resposta, intimem-se as partes.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151452 Nr: 12530-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO PACOLA DE CARVALHO, JOÃO 

PAULO PACOLA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO MARIA - 

OAB:OAB/MT.17.920, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - 

OAB:15315/MT

 Tendo em vista a preferência de penhora em dinheiro, nos termos do art. 

835 do CPC, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do débito, para 

análise do pedido de penhora “on line” de fls. 52/53.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209188 Nr: 10342-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA'S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM 

LTDA - EPP , Evandro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão que indeferiu o 

pedido de prosseguimento do feito, pugnando o exequente pela penhora 

“on line” de valores antes da citação dos executados (fls. 47/48).

DECIDO:

A decisão proferida às fls. 47/48, indeferiu o pedido de prosseguimento do 

feito considerando a ausência dos requisitos legais para tanto, tendo em 

vista que a penhora de bens do executado só é cabível após a citação e 

se não tiver ocorrido o pagamento do débito.

Outrossim, do requerimento juntado as fls. 51/53, verifico que não há 

elementos novos capazes de modificar a decisão de fls. 47/48. Nesse 

sentido:

 “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 269, 

INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. REALIZAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIORMENTE À EXPEDIÇÃO DO MANDADO 

CITATÓRIO. AJUSTE FIRMADO SEM A ASSISTÊNCIA DE PROCURADOR. 

HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS 

AUTOS E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 239, § 1º, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO TRIENAL. EXEGESE DO ARTIGO 44 DA LEI N. 10.931/2004 E DO 

ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO 

DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NO PACTO. ENTENDIMENTO FIRMADO 

PELO STJ. LAPSO NÃO EXAURIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 05016012620128240064 São 

José 0501601-26.2012.8.24.0064, Relator: Cláudio Barreto Dutra, Data de 

Julgamento: 25/01/2018, Quinta Câmara de Direito Comercial)”.
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Dessa forma, mantenho a decisão de fls. 47/48 por seus próprios 

fundamentos.

Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002333-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI JOSE JUCHNESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002333-50.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO DAYCOVAL S/A em face de 

SIDNEI JOSE JUCHNESKI. No ID nº 12435475, a parte autora pugnou pela 

desconsideração da ação, antes mesmo do seu recebimento. DECIDO. 

Verifico que a parte autora não comprovou o recolhimento das taxas e 

custas processuais devidas. O art. 290 do CPC estabelece que: “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias” . O artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, por sua vez, dispõe que: “se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O indeferimento da inicial dá 

ensejo à extinção do processo, conforme estabelece o art. 485, inciso I, 

do mesmo diploma legal. Diante de tais disposições, a ausência de 

recolhimento das custas processuais devidas é causa de extinção do 

processo, independentemente da intimação pessoal da parte, conforme já 

se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista 

que a parte autora não está ao abrigo da gratuidade judiciária, e não 

efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de origem, o pagamento das 

custas iniciais, cabe o cancelamento da distribuição, na forma do art. 257 

do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal. Sentença mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos 

Junior, Julgado em 27/03/2013). (TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: 

Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). 

Ante o exposto, considerando que o autor não providenciou o 

recolhimento das custas processuais, com supedâneo no artigo 485, 

inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, determinando o cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260068 Nr: 3735-57.2016.811.0015

 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: MHH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arestóteles Rondon Gomes 

Pereira Junior - OAB:76761

 Vistos etc.

1. Considerando a suspensão do expediente para instalação da Vara 

Especializada da Infância e Juventude e da 4ª Vara Criminal nesta 

Comarca na presente data e compromissos relacionados à solenidade, 

redesigno audiência de saneamento e organização do processo para o dia 

08 de maio de 2018, às 14h30min.

2. Intime-se. Cumpra-se, nos termos da decisão de fls. 136/137.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249106 Nr: 17757-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA APARECIDA CENEDESE 

- OAB:17823/MT, RENATA CRISTINA VÍTOR GIROLDO - OAB:19212

 Vistos etc.

1. Considerando a suspensão do expediente para instalação da Vara 

Especializada da Infância e Juventude e da 4ª Vara Criminal nesta 

Comarca na presente data e compromissos relacionados à solenidade, 

redesigno audiência de saneamento e organização do processo para o dia 

08 de maio de 2018, às 15h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 271260 Nr: 10602-66.2016.811.0015

 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: LGPL, GML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNM, LMDF, CLM, MAFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON REZENDE DOS SANTOS 

- OAB:16.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Chamo o feito à ordem.

1.1. Considerando que o “de cujus” deixou um filho, impõe-se o 

reconhecimento da legitimidade exclusiva deste para responder à ação de 

investigação de paternidade.

1.2. De fato, os requeridos C.L. e M.A. são partes ilegítimas para figurar no 

polo passivo, vez que não são herdeiros do “de cujus”, uma vez que o 

descendente prefere e exclui os ascendentes na ordem de vocação 

hereditária (CC, art. 1.829).

1.3. Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e, por conseguinte, 

declaro a ilegitimidade passiva ad causam de C.L.M. e M.A.F.M. 

Retifique-se a D.R.A. para exclusão dos mesmos.

2. Certifique-se a Sra. Gestora eventual oferecimento de contestação pelo 

requerido J.D.N.M., citado e intimado na pessoa de sua representante (fl. 

28 e 32).

2.1. Em caso positivo, voltem-me conclusos.

2.2. Em caso negativo, desde já decreto a revelia do requerido e, 

considerando a inércia da representante do menor, fim de evitar eventual 

alegação de nulidade, com fulcro no art. 72, inciso I, do Código de 

Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) com atuação na 5ª 

Vara da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial do requerido João Davi 

N. Metzdorf.

2.3. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça contestação no prazo legal.

 3. Após, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias e, em seguida, 

conclusos.

 4. Tendo em vista a presente decisão, cancelo a audiência designada 

para a presente data.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 274731 Nr: 12923-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLD, GHLD, HGDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo 

legal, a respeito da certidão negativa juntada às fls. 36/37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225182 Nr: 2861-09.2015.811.0015

 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: ASP, FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - 

OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a certidão de fl. 30, decreto a REVELIA da parte ré.

2. Intime-se a parte autora, por meio de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de preclusão.

 3. Após, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198485 Nr: 1388-22.2014.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLI LILIANE MARTINS - 

OAB:OAB/MT 18075-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114, 

JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - OAB:13859

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.723 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, reconheço a 

união estável havida entre C.M. e E.R. de S., no período compreendido 

entre junho do ano de 2005 até o mês de dezembro de 2013 e decreto a 

respectiva dissolução, bem como determino a partilha do imóvel elencado 

na exordial no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002140-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO PERIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002140-35.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: MARCOS ROGERIO PERIN EXECUTADO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

Considerando que a presente EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

– não se enquadra naquelas hipóteses restritivas previstas na Lei 

9.494/97 (art 2º - B) e, ainda, que cuida-se de execução de obrigação de 

fazer e não de execução por quantia certa, pois, objetiva a 

disponibilização do medicamento “HUMIRA – princípio ativo ADALIMUMABE 

40mg” à pessoa que não dispõe de recursos financeiros para realizá-lo às 

suas expensas, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos EXECUTADOS ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, para que cumpram a 

OBRIGAÇÃO em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 520, § 5º 

do CPC, sob pena de PENHORA de VALORES via BACENJUD para 

satisfação do direito da parte Exequente devendo, também e para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR 

DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP para o devido cumprimento desta 

decisão; II - Impende consignar, ainda, que o pleito executório também não 

encontra óbice no que dispõe o art. 100 da CF, modo de pagamento de 

quantia certa a que condenada a Fazenda Pública, eis que, tratando-se de 

direito fundamental à saúde, a execução direta por expropriação mediante 

seqüestro de dinheiro encontra palco. Nesse sentido Colaciono um trecho 

do acórdão proferido no REsp nº. 840.782 – RS. Julgado em 08.08.2006. 

Primeira Turma. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. (...) “Todavia, em 

situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o 

regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro 

sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do 

medicamento, sob pena de grave comprometimento da saúde do 

demandante, não se pode ter por ilegítima, ante a omissão do agente 

estatal responsável, a determinação judicial do bloqueio de verbas 

públicas como meio de efetivação do direito prevalente.” III - Nesta esteira, 

não cumprida a obrigação no prazo assinalado, EXPEDIR-SE-Á ORDEM de 

BLOQUEIO de CONTAS PÚBLICAS da parte Executada (art. 536 do CPC), 

devendo para tanto o Exequente trazer ao processo laudo médico 

informando o prazo de duração do tratamento e orçamentos atualizados, a 

fim de que a ordem possa ser efetivada via sistema BACENJUD; IV – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA; V – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

com urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001668-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI SOUZA DUARTE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001668-34.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: FRANCIELI SOUZA DUARTE MIRANDA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio da qual a Autora 

objetiva o recebimento dos medicamentos “ENOXAPARINA 40 MG”, para 

uso durante todo o período gestacional, até 40 dias após o parto. II – 

Assim, para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado 

na INICIAL e reiterado pelo PETITÓRIO supra, devendo ser efetivado no 

valor do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele apresentado pela 

“Drogaria São Camilo”, conforme orçamento juntado ao Id nº 

12350023-pág. 3. Tal providência se mostra necessária, eis que o 

bloqueio mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de 

abarrotar o Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e 

vem Gabinete – Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos 
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fármacos aos necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha 

mensal para consecução de seu medicamento. III – Dada a URGÊNCIA do 

caso, INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a respectiva Drogaria, para que 

FORNEÇA o MEDICAMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), e INFORME, no 

prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 10.978,00 (dez mil, 

novecentos e setenta e oito reais) (R$49,90 (unidade) x7meses e 10 dias 

(220 unidades), equivalente a 6 meses de gestação mais 40 dias após o 

parto, levando em consideração que a Parte Requerente já está no quarto 

mês da gestação, o que, desde já, fica autorizado a ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO 

constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da NOTA FISCAL, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007314-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ALESANDRA ROCHA DE SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007314-59.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, ALESANDRA ROCHA DE SOUSA Vistos etc. I – Diante do 

OFÍCIO de ID. 12434301 e, portanto, em COMPLEMENTAÇÃO à DECISÃO 

de ID. 12390796, DETERMINO as NOTIFICAÇÕES do DIRETOR CLÍNICO do 

HOSPITAL REGIONAL de SINOP, na pessoa do “Dr Ricardo”, bem como da 

“Administração do HR Sinop, Sr. Anderson, Sra. Ruti e Sr. Jean”, nos 

exatos termos daquele OFÍCIO, para que não criem embaraços à 

efetivação daquele “decisum”, sob pena de, em caso de 

DESATENDIMENTO, os RESPONSÁVEIS serão, PESSOALMENTE, 

RESPONSABILIZADOS CIVIL, PENAL e ADMINISTRATIVAMENTE, nos 

termos do art. 77, inc. IV, § 2º, do CPC/2015. Em outras palavras, este 

Juízo não admitirá que terceiros tumultuem o processo, inviabilizando, em 

especial, aos Requeridos o cumprimento da ordem judicial e, 

consequentemente, lesando direito da parte Autora. Assim, DETERMINO 

que o HOSPITAL REGIONAL de SINOP, nos termos da DECISÃO já 

mencionada e que deverá ACOMPANHAR a presente, RECEBA a paciente 

Alessandra Rocha de Sousa, ressaltando que sua PERMANÊNCIA 

(INTERNAÇÃO) é em CARÁTER TEMPORÁRIO, enquanto são realizados os 

procedimentos de REGULAÇÃO e ENCAMINHAMENTO pelo ESCRITÓRIO 

REGIONAL de SINOP ao Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso em 

Rondonópolis, devendo, para tanto, ainda que provisoriamente, ser 

disponibilizado à mesma os necessários atendimentos. II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VENDRAME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000265-30.2018.8.11.0015 AUTOR: 

DANIELLE VENDRAME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE. I – Diante do PETITÓRIO de 

ID. 12330324, reporto-me a DECISÃO de ID. 12057474 no sentido de 

DETERMINAR a NOTIFICAÇÃO da farmácia DROGA MERY (ID. 12330473) 

para que FORNEÇA o MEDICAMENTO, ENOXAPARINA DE 60 MG, e 

INFORME, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta 

para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 25.171,70 (vinte 

e cinco mil, cento e setenta e um reais e setenta centavos), equivalente ao 

tratamento completo, qual seja, todo período gestacional, bem como, por 

45 (quarenta e cinco) dias após o parto, o que, desde já, fica autorizado a 

ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001837-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDIVAL PEREIRA DA SILVA OAB - MT3206/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001837-21.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

COM IMPLANTE DE STENT”. O POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é 

pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do PODER PÚBLICO em 

DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até 

mesmo ARCANDO com as DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de 

PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em 

hospital da rede privada, quando indisponíveis leitos na rede pública. Com 

efeito, o DIREITO à VIDA e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição 

Federal, art. 196, como DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente 

estabelece como dever do Estado a assistência à saúde, mas também 

garante o ACESSO UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações 

para sua promoção, proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 
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caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE à análise do petitório de ID Num. 

12378046, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR 

do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). V 

– DEFIRO a HABILITAÇÃO do Dr. Lucas Assmann, OAB/MT 24.590/O aos 

autos; Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002129-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEA REGINA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002129-06.2018.8.11.0015 AUTOR: 

LEA REGINA DA SILVA RIBEIRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Consoante se infere dos autos, até o 

momento não foi CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR 

PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos que disponibilizassem à 

parte Requerente “CINEANGIOCORONARIOGRAFIA”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agindo dessa 

forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a determinação judicial ou 

simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou qualquer outro que assim 

agir, poderá incorrer na prática do CRIME de DESOBEDIÊNCIA, previsto no 

artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o caso, de PREVARICAÇÃO, 

previsto no artigo 319 do Código Penal. Registre-se que a execução da 

decisão concessiva da antecipação da tutela é imediata, expressa no 

mandado judicial, sendo certo que “o não atendimento do mandado judicial 

caracteriza o crime de desobediência à ordem legal (CP, art. 330), e por 

ele responde o impetrado renitente, sujeitando-se até mesmo a prisão em 

flagrante, dada a natureza permanente do delito”, consoante o magistério 

de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª 

edição, Malheiros Editores, pág. 69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE à 

análise do pleito de bloqueio de ID Num. 12424292, INTIME-SE o ESTADO 

DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de 

SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as 

vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, 

REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO 

podem incorrer nas SANÇÕES de RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL 

e ADMINISTRATIVA na hipótese do(a) Autor(a) sofrer seqüelas ou falecer 

em razão do descumprimento ou cumprimento tardio da citada ordem 

judicial. III – CUMPRA-SE com URGÊNCIA servindo, se necessário, o 

presente como mandado. IV – Por fim, decorridos os prazos, em caso de 

INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos 

presentes autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que sejam adotadas as 

PROVIDÊNCIAS LEGAIS com relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO 

JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM REBELATTO BARIVIERA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002346-49.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CARMEM REBELATTO BARIVIERA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – 

PESSOA IDOSA! Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor de 

CARMEM REBELATTO BARIVIERA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz a inicial, “encontra-se com 63 

(sessenta e três anos), recentemente, após sentir-se mal, com fortes 

dores no peito, buscou atendimento, e após uma avaliação cardiológica 

foram identificadas diversas obstruções coronarianas”. Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA a fim de compelir o Requerido a 

dispensar o tratamento adequado ao substituído, qual seja, 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO”. CARREOU aos autos os DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

Laudo MÉDICO de ID. Num. 12440514 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 
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PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico ! O idoso tem prioridade e urgência 

no atendimento. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação” da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. Logo, 

diante do PRAZO que este JUÍZO considera RAZOÁVEL para que seja 

EMITIDO o PARECER do NAT, bem como a URGÊNCIA que se verifica no 

PRESENTE CASO, o DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

DEFIRO o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, 

para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO que providencie o 

TRATAMENTO ADEQUADO à parte Requerente, qual seja, 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT 

FARMACOLÓGICO”, conforme ID. Num. 12440514 - Pág. 1, devendo, para 

tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITE-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do Laudo para 

Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial de ID. Num. 

12440514 - Pág. 1. Com a contestação, vistas à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007538-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INVALDO WEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007538-94.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: INVALDO WEIS 

Vistos etc. Trata-se de pedido de TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL (ID. 

12409196) proposta pelo EXECUTADO que visa “o imediato cancelamento 

do protesto da CDA 20175846, lavrado em 16/03/2018, no Livro 774, às 

folhas 141, sob o número 107792, apontamento 142-06/03/2018, realizado 

pelo 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sinop, MT”. É o Relatório. 

Decido. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de INVALDO WEIS, em razão de CDA de nº 

20175846. “In casu”, o EXECUTADO fora citado em ID. 12168372 “para, em 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos 

indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no 

mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora”. Ocorre que, o EXECUTADO teve 

anotação de PROTESTO em razão de CDA de nº 20175846, contudo, 

considerando que o EXECUTADO esteja se precavendo em não ter que 

pagar débito, supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus 

boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in 

limine litis”. Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade 

de inclusão do nome do EXECUTADO no SERASA, PROTESTO ou outro 

ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o 

EXECUTADO tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e 

SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, 

notadamente em razão dos efeitos negativos dele decorrentes. O protesto 

em nome do devedor deve ser efetuado com cautela, sob pena de lesão 

às garantias constitucionais de proteção à imagem e à honra, além do 

princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas. Cumpre 

ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à 

POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos 

PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende que é POSSÍVEL a 

SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O SUPERIOR 

TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO aqui 

ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 
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acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de SUSPENDER os EFEITOS do PROTESTO da CDA 

20175846, lavrado em 16/03/2018, no Livro 774, às folhas 141, sob o 

número 107792, apontamento 142-06/03/2018, realizado pelo 2º Ofício 

Extrajudicial da Comarca de Sinop. EXPEÇA-SE ofício Serviço Notarial e 

Protesto do 2º Ofício de Sinop, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. Quanto ao BEM INDICADO à PENHORA da presente EXECUÇÃO 

FISCAL, POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO, em razão do mesmo ser 

APRECIADO em RECEBIMENTO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010335-94.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FELIX DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BATISTA TEDESCO 01339886197 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010335-94.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: WALTER FELIX DE MACEDO 

EXECUTADO: MARCELO BATISTA TEDESCO 01339886197 Vistos, etc. 

Cuida-se de pedido de penhora existentes em instituições financeiras em 

nome do sócio da empresa individual, ora executada. Pois bem. No caso 

do empresário individual ou de firma individual, uma vez que o patrimônio 

do empresário individual confunde-se com o pessoal no caso dos autos, 

de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, cujo domínio 

pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial 

exercida de forma individual, não é necessária sua desconsideração, nem 

para fins de penhora patrimonial, legitimidade passiva ou citação. Portanto, 

nada obsta que se proceda a penhora do patrimônio do sócio da empresa 

individual para garantir o pagamento de dívidas contraídas pela pessoa 

física e vice-versa. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA. FIRMA INDIVIDUAL. 

CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A PESSOA FÍSICA. Considerando que, no 

caso de firma individual, empresa e empresário se confundem, não há 

óbice para que os bens da pessoa física respondam por dívidas pessoais 

da empresa. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050560705, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 24/08/2012).Decisão 

monocrática. Agravo de instrumento. Ensino particular. Ação monitoria. 

Possibilidade de deferimento da consulta pelo BACEN-JUD e da penhora 

on line, em nome do empresário individual. O empresário individual possui 

personalidade jurídica diversa da pessoa física apenas para fins fiscais. 

Ausência de distinção entre o patrimônio da firma individual e o da pessoa 

física. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 70049331978, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, 

Julgado em 28/06/2012). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. EMPRESA INDIVIDUAL. PENHORA ON LINE. SÓCIO. CABIMENTO. 

Tratando-se de execução fiscal proposta contra firma individual, na qual 

há identidade entre empresa e pessoa física, não consubstanciando 

pessoa jurídica, possível a perfectibilização de penhora on line sobre 

crédito existente no CPF de seu único sócio. (Agravo de Instrumento Nº 

70048695365, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 02/05/2012). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO. 

PLEITO DE PENHORA ON LINE. FIRMA INDIVIDUAL. CONFUSÃO ENTRE O 

PATRIMÔNIO DA FIRMA INDIVIDUAL E DA PESSOA FÍSICA DE SEU 

TITULAR. CABIMENTO. Conforme referido nas razões de recurso, a 

decisão atacada incorre em erro material ao fazer menção ao pleito de que 

sejam atingidos os "sócios referidos no contrato social", tendo em vista em 

que a agravada constitui-se em firma individual, o que é comprovado pelos 

documentos que instruem o recurso Na situação, considerando que a 

executada é firma mercantil individual, forçoso reconhecer que há 

evidente confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física do 

proprietário. Desta forma, existindo confusão entre o patrimônio da firma 

individual e o da pessoa física de seu titular, tenho que não há empecilho 

ao deferimento do pedido de que a penhora on line possa recair sobre 

eventuais contas existentes em nome da pessoa física (Trinida Rodrigues 

Velasque) titular da firma individual. Precedentes. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70047870464, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, 

Julgado em 25/04/2012). Pelo exposto, DECIDO: OFICIE-SE o Departamento 

de Trânsito Nacional - DETRAN, para que suspenda a Carteira de 

HABILITAÇÃO do executado MARCELO BATISTA TEDESCO, até o 

pagamento da presente dívida ou ulterior deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

MANDADO/CARTA de CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. ÀS PROVIDÊNCIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011724-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS CHIARANI OAB - MT19948/O (ADVOGADO)

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011724-75.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas.” O requerente JOAO BATISTA DE LIMA 

ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL 

S/A. Alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por 

serviços cancelados. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 
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comprovarem que o autor efetivamente utilizou os serviços após o pedido 

de cancelamento da linha. Ao contrário disso, o autor comprova 

cabalmente o pedido de cancelamento através do protocolo de 

atendimento anexado no id. 2251449. Da mesma forma, entendo 

comprovada a efetiva negativação do nome do autor através da carta de 

comunicação do Serasa anexada no id. 2251449 tendo em vista que o 

autor aduz que não quitou o débito indevido, não sendo possível a prova 

do não pagamento. Por outro lado, a parte ré, parte mais forte na relação 

de consumo, tinha condições de comprovar que a negativação não 

ocorreu através de um simples extrato. Isto posto, com efeito, e sem 

maiores delongas, tenho como inexistente o débito que ensejou na 

negativação do nome do autor. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. Antes mesmo de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Frise-se, ainda, 

que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pela parte 

autora. Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). No caso posto em 

julgamento, indubitável que ocorreu o dano moral e que deve este ser 

imputado à requerida, eis que negativou indevidamente o nome do autor. 

Cumpre colacionar as ementas que abaixo seguem transcritas: AÇÃO 

INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A fixação do 

valor indenizatório deve ocorrer com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que 

o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10145130203808001 MG , 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014) 

Assim, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não 

restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano moral, 

devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO que ensejou na 

negativação do nome da parte autora; e para CONDENAR a requerida a 

pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, 

combinado com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional), ambos a 

partir da prolação desta sentença. Expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda à baixa da negativação do nome da parte autora referente ao 

débito versado nos autos. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005987-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ZANOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012668-14.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011754-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE TORRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DE SOUZA NETTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) 

advogado(s) do(a) Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa 

Brasileira de Correios e telégrafos. Terça-feira, 27 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/04/2018 14:45. Terça-feira, 27 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1003251-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001592-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDMAR DIONIZIO ROQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005885-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROLANCER SERVICOS ONLINE LTDA (REQUERIDO)

THIAGO MARQUES SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 17/04/2018 15:00. Terça-feira, 27 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALBA ALVES TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013014-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLOR DAVI KAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CILENE TEIXEIRA DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

EMERSON MUNHOZ ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) 

advogado(s) do(a) Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa 

Brasileira de Correios e telégrafos. Terça-feira, 27 de Março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LIELL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerente 

encontra-se desacompanhada de advogado, motivo pelo qual é 

imprescindível sua intimação pessoal para os atos processuais; contudo, 

no id nº 10255612 extraí-se que houve apenas a expedição de citação, 

via AR, para a parte Requerida. Desta forma, devolvam-se os autos a 

Secretaria deste Juízo para que seja certificado quanto à expedição e 

intimação da parte Requerente sobre a audiência de conciliação designada 

nos autos. Em caso positivo, junte-se aos autos o respectivo AR e 

retornem os autos conclusos para prolação de sentença. Contudo, em 

caso negativo, deste logo fica determinada a REDESIGNAÇÃO da 

audiência de conciliação, conforme pauta deste Juízo. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002974-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002974-09.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FABIO JUNIOR SOARES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que os documentos juntados pelo autor não são hábeis 

para justificar a ausência na audiência. Assim, determino que, no prazo de 

05 (cinco) dias, o autor junte aos autos documentos hábeis a comprovar a 

impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação por motivo 

de trabalho. Após, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LIELL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (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 17/04/2018 15:30. Terça-feira, 27 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002974-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002974-09.2016.8.11.0015 REQUERENTE: FABIO JUNIOR SOARES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que os documentos juntados pelo autor não são hábeis 

para justificar a ausência na audiência. Assim, determino que, no prazo de 

05 (cinco) dias, o autor junte aos autos documentos hábeis a comprovar a 

impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação por motivo 

de trabalho. Após, conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010875-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012082-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REI DAS PORTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente comprovou dentro do prazo legal, o 

recolhimento do preparo. Certifico ainda, que o(a) recorrido(a) já 

apresentou suas CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAILTON ARANHA (REQUERENTE)

LUCIANA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010906-26.2016.8.11.0015 REQUERENTE: LUCIANA MARQUES DA 

SILVA, HAILTON ARANHA REQUERIDO: BANCO ITAULEASING S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” Os requerentes 

LUCIANA MARQUES DA SILVA e HAILTON ARANHA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS em face de BANCO ITAULEASING S/A, Alega, em síntese, que 

teve seu nome negativado indevidamente por serviços já devidamente 

adimplidos. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação 

em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso em tela, 

verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica consumerista, eis 

que, segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá 

dificuldades em provar suas alegações devido à falta de condições 

técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta 

situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e deve produzir 

provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. Dessa 

forma, existe a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 

Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se 

precisa e especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, 

pois são admitidos como verdadeiros os fatos não impugnados e sobre 

eles não haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem 

incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a reclamada não se 

desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo 

do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois 

não traz aos autos elementos suficientes a comprovarem a suposta 

contratação dos serviços por parte da autora. Isto posto, com efeito, e 

sem maiores delongas, tenho como inexistentes os débitos que ensejaram 

na negativação do nome da autora. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. Antes mesmo de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Frise-se, ainda, 

que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 
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comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pela parte 

autora. Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido no REsp 

331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano 

moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. 

(...). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). No caso posto em 

julgamento, indubitável que ocorreu o dano moral e que deve este ser 

imputado à requerida, eis que negativou indevidamente o nome do autor. 

Cumpre colacionar as ementas que abaixo seguem transcritas: AÇÃO 

INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A fixação do 

valor indenizatório deve ocorrer com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que 

o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10145130203808001 MG , 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2014, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014). 

Assim, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, não 

restam dúvidas de que a parte autora tenha sofrido o aludido dano moral, 

devendo, por isso mesmo ser indenizada. No tocante ao valor da 

condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. Não 

existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do dano 

sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, capaz 

de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para 

o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos 

como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar 

o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

se não consegue reverter a situação da parte autora ao status quo ante, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, RATIFICA-SE a tutela antecipada deferida e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação 

do nome do autor; e para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 

1º, do Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta 

sentença. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012944-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012944-11.2016.8.11.0015 REQUERENTE: EVAIR FIABANE REQUERIDO: 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, 

SARAIVA E SICILIANO S/A VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. 

DA PRELIMINAR 1) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva das demandadas MOTOROLA DO BRASIL e 

SARAIVA E SICILIANO S/A, haja vista que as reclamadas participaram da 

relação material com a venda e falta de assistência ao produto defeituoso. 

2) CARÊNCIA DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Rejeito 

a preliminar, pois resta evidente o conflito de interesse, haja vista que o 

celular defeituoso não foi consertado, pela assistência técnica 

demandada. 3) DO MÉRITO Em que pese à alegação da reclamada acerca 

da inexistência de dano moral, porquanto não haveria responsabilidade de 

sua parte, tal fato não se condiz com a realidade do artigo 19, do CDC. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define 

fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela 

análise documental trazida aos autos, é possivelmente perceber a falha na 

prestação de serviço da primeira reclamada, a assistência técnica que 

não solucionou o defeito no aparelho bem como da segunda reclamada 

que sequer cumpriu a liminar deferida que se recusou a fazer a 

substituição do aparelho e/ou a devolução do valor pago pelo produto, em 

que pese ter ciência inequívoca da obrigação legal de responder pelos 

vícios os quais tornaram o celular imprestável ao uso. Diversas foram às 

tentativas do reclamante em ver solucionado o seu problema, entretanto, 

como pólo mais forte, as reclamadas se negaram a prestar tal auxílio 

ignorando as regras consumeiristas e causando ao autora profundo 

dissabor. Vender produto e negar assistência técnica quando determinada 

pela lei ofende a disposição do artigo 51, inciso XV, do CDC devendo à 

fornecedora, para tanto, ser repreendida. Todo esse desgaste suportado 

pelo reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o descaso pelo qual a 

reclamada se utiliza para se relacionar com seus consumidores. Sendo 

assim, agiram as reclamadas de má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária 

aos ideais principiológicos do CDC. Com relação ao dano material, restou 

incontroverso o dever de devolver o valor pago pelo produto conforme 

nota fiscal, de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais), 

devidamente atualizado, desde a data do desembolso 08/03/2016, haja 

vista o defeito do produto. No tocante ao dano moral, este surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que não lhe 

era exigível razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. O 

simples desgosto em razão de acontecimentos corriqueiros, seja por 

circunstância interna ou externa, não é capaz de, por si só, ensejar a 

pretensa reparação. O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, 

moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida 

que pode acarretar a indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio 

anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, 

como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. 

Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação 

de Walter Moraes “o que se chama de dano moral é, não um desfalque no 

patrimônio, nem mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o 

desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 

alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo 

impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser 

estimado por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do 

dano moral” (RT 650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o 

comportamento incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a 

imediata substituição do bem, além de provocar-lhe profundo desgosto 

pessoal em tentar, por diversas vezes, de forma pacífica, a devolução do 

bem defeituoso. Quanto ao precium doloris, vislumbro tamanho prejuízo 

suportado a ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê 

padrão para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento 

por abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. 

Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o comportamento 
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impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

da reclamante e dos reclamados, arbitro a indenização por danos morais 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a extensão do dano 

e as condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: 

“O arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, 

em cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Reclamante em face 

das reclamadas para condená-las solidariamente ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente 

pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da data da citação, bem como ao pagamento 

da quantia de R$ 1.499,00 (um mil quatrocentos e noventa e nove reais), a 

título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

desembolso. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BACKES & SOUZA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002056-34.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ANA DE FARIA REQUERIDO: 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A, BACKES & SOUZA LTDA - EPP Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que o autor não juntou comprovante de 

endereço, nem cópia dos documentos pessoais, razão pela qual determino 

que INTIME-SE o mesmo para que, no prazo de 15 (quinze dias), emende a 

inicial, juntando os referidos documentos. Com o aporte, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010512-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALUMA COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010512-19.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: MALUMA COMERCIO DE MOTO 

PECAS LTDA - EPP EXECUTADO: GILBERTO DUARTE Vistos, etc. 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN AR CONDICIONADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO BORTOLUZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010446-39.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CLEAN AR CONDICIONADO 

LTDA - ME REQUERIDO: ENIO BORTOLUZZI Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado (a), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BEATRIZ DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010440-32.2016.8.11.0015 REQUERENTE: KALUGA COMERCIO 

VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: VIVIANE BEATRIZ DE 

CAMARGO Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a), para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante do débito acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil. 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão 

como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DOMINGOS BASQUERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005632-69.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AROLDO DOMINGOS 

BASQUERA REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

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: 1000843-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELAIR OLEZIA REZER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010616-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010616-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME REQUERIDO: MARIA HELENA DE MOURA Vistos, etc. 1. Instada a se 

manifestar-se acerca do endereço da Requerida, a Autora informou novo 

endereço passível de localizá-lo, bem como postulou pela 

citação/intimação via Oficial de Justiça. 2. Não obstante, compulsando 

detidamente os autos, quanto a este novo endereço, verifica-se que não 

fora tentada a comunicação da Requerida por meio de correspondência 

postal. 3. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido do Autor, para 

determinar, por correspondência postal, a citação/intimação do Requerido, 

no endereço declinado nos autos. 4. Com efeito, designe nova data para 

audiência de conciliação. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010634-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE BANDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010634-20.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME REQUERIDO: ROSILENE BANDEIRA DA SILVA Vistos, etc. 1. 

Compulsando detidamente dos autos verifica-se que, embora enviado 

correspondência postal no sentido de citar a Requerida, esta não fora 

encontrada no endereço declinado nos autos. 2. Diante do exposto, defiro 

pedido do Autor, devendo ser expedido Mandado de Citação, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça, no endereço já declinado nos autos. 3. 

Com efeito, designe nova data para audiência de conciliação e, para tanto, 

expeça-se novo mandado de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002150-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR QUEIROZ FAVARETO OAB - PR35974 (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: 

1002150-16.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: LEONARDO PAULI GONCALVES 

EXECUTADO: PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA 

Vistos, etc. 01- Considerando o teor do postulado pela Requerida em 

movimento ID n.º 9799011 , intime-se a Requerente, para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 02- Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, certifique e volte-me os autos conclusos. As providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012680-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no Prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003313-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAGILDO DOMINGOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003313-31.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: ATAGILDO DOMINGOS FERREIRA 

Vistos, etc. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a 

Requerida não compareceu a audiência de conciliação realizada na data 

de10 de outubro de 2018, em tese, ante a pendência de sua 

citação/intimação. 2. Não obstante, constato que, ainda no referido ato, a 

Requerente postulou por prazo de 05 (cinco) dias para prestar informação 

acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida visando aqueles 

fins, não tendo se manifestado até o presente momento. 3. Diante do 

exposto, determino a Secretaria da Vara que certifique possível retorno da 

aludida Carta Precatória, procedendo-se a juntada aos autos se for o 

caso. 4- Desde já, em caso de negativa de citação, desde já determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 457 de 586



intimação da Requerente para que informe meios possíveis de localização 

do Requerido. 5- Após, conclusos para decisão. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012737-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LOHANA WASSEM PERGO (REQUERENTE)

RODOLFO VENTURA PERGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VENTURA PERGO OAB - PR80527 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012737-97.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RODOLFO VENTURA PERGO, 

JESSICA LOHANA WASSEM PERGO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos, etc. 1. Designe-se audiência de conciliação. 2. Cite-se e intime-se 

a parte reclamada dos termos da presente ação, bem como, para que 

compareça na audiência de conciliação designada; 3. Advirto que, o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte Reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95); 4. Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 05 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003044-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003044-89.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA LUCIA NOGUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. De proêmio DETERMINO que a 

Secretaria promova ALTERAÇÃO DOS POLOS, tendo em vista a inversão 

dos polos na presente fase processual. 2. INTIME-SE o executado (Autor 

na fase de conhecimento) 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; 3. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do executado (Autor na fase de 

conhecimento), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente (Requerida na 

fase de conhecimento) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Serve a 

presente como MANDANDO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/CARTA DE 

INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011944-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012346-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1012346-45.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDNEI JOSE SCHNEIDER 

REQUERIDO: CLARO S.A., CLARO S.A. Vistos, etc. 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. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Sem preliminares, passo ao mérito A 

controvérsia da presente demanda cinge-se quanto à existência de 

relação jurídica entre as partes que gerou o débito originário da inscrição 

do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em que pese 

trate-se de instituição financeira, a teor da Súmula 297, STJ, aplica-se à 

presente demanda o Código de Defesa do Consumidor; ademais, a parte 

Requerente apresenta tese de negativa de vínculo, motivo pelo qual a 

inversão do ônus da prova fazia-se imprescindível sob pena de inviabilizar 

a defesa desta em juízo. Deste modo, incumbia à parte Requerida trazer 

aos autos efetivos indícios de que houve uma contratação quer seja por 

escrito, por telefone ou por terceiros intermediários. Contudo, NÃO JUNTA 

NENHUM CONTRATO, limitando-se a trazer aos autos apenas print 

screens de seu sistema que se mostra inviável como prova para os fins 

pretendidos, sobretudo quando desacompanhada de quaisquer outros 

indícios probatórios. Este Juízo, amparando-se em sedimentada 

jurisprudência da Turma Recursal do E. TJMT, no sentido de que a 

reprodução de tele sistémica por si só trata-se de prova unilateral, quando 

desacompanhada de qualquer outro indício para corroborar sua finalidade. 

Vide: RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA - DANO MORAL - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - TELAS 

SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO A tese de defesa se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única e também pelas Turmas Provisórias são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Reclamada, ante a hipossuficiência do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Sentença reformada para parcial procedência, afastando a condenação 

de litigância de má fé imposta no 1° grau. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

200515620178110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/11/2017, Publicado no DJE 28/11/2017 - grfio nosso). Não havendo 

provas mínimas para refutar os argumentos ofertados pela parte 

Requerente tem-se por indevida a inscrição e manutenção do nome da 

parte Requerente em rol de inadimplentes. Ausente, nos autos, prova da 

origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se de 

ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re 

ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 
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inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). 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$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para o Requerente é razoável de acordo com a lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA 

concedida no id nº 11034213; DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS 

discutidos nestes auto, como corolário lógico DETERMINAR o 

CANCELAMENTO dos serviços ativos em nome da parte Requerente, eis 

que esta, conforme afirmado em sede de petição inicial afirmou não 

possuir nenhuma relação jurídica com a instituição financeira Requerida e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTONIO ERNST & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

JEFFERSON DE PAULA ERNST OAB - 024.349.191-38 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Número do Processo: 

1001965-41.2018.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[TELEFONIA, ASSINATURA BÁSICA MENSAL, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: ELTONIO ERNST & CIA LTDA - ME 

REPRESENTANTE: JEFFERSON DE PAULA ERNST REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos, etc. Considerando que na presente demanda o(a) reclamante 

pugna seja excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

INTIME-SE o(a) requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 

aos autos extrato de consulta ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos 

oficiais de consulta (SPC/SERASA/CDL). Com o aporte, concluso para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005650-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GARCIA ERNESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LESLIE KARINE MION CAZARI OAB - SP322614 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAR VELOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDO MOREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 
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sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005465-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SIDON XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006711-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA BATISTA ARAGAO BANDEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010365-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MENDES PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013537-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000558-68.2016.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ANTONIO BASQUERA 87760355149 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1000558-68.2016.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA VIANA REQUERIDO: EDIMAR ANTONIO 

BASQUERA 87760355149 Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do CPC. Sustenta a parte requerente que no dia 28 

de Agosto de 2015, deixou em posse do Requerido, um cordão com 3.8 

gramas em ouro (18K) de sua propriedade para fabricação de um anel 

com 6.2 gramas de ouro (18K). Para a realização do negócio, o Autor 

comprou ainda, 2.4 gramas de ouro no importe de R$178,00 (cento e 

setenta e oito reais), a grama, totalizando o valor de R$ 926, 00 

(novecentos e vinte e seis reais), entre a mão de obra. O débito acima foi 

dividido em 3 (três) parcelas de R$ 308,00 (trezentos e oito reais), 

conforme ordem de serviço n. 177, sendo a primeira parcela paga no dia 

28/09/2015, no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), e mais 2 

(duas) parcelas com vencimento para 29/11/2015 e 29/12/2015. Cumpre 

informar que as partes estipularam verbalmente o dia 05/11/15, para a 

entrega da peça, ou seja, aproximadamente 70 dias após a contratação. 

Alega ainda que ao cobrar a entrega do anel, foi ofendido e mau tratado, 

sendo inclusive, chamado de “caloteiro” pelo Requerido, vez que era 

obrigação do mesmo entregar na data combinada o presente que tinha 

data certa para entrega, para que, ao que tudo indica comercializar 

indevidamente o bem alheio, agindo como se dona do produto fosse. 

Transcorrido 01 (um) ano da contratação do requerido para realização do 

serviço, sem ocorrer nem a prestação do serviço, nem a restituição do 

valor pago, o requerente requer que o Requerido que proceda a imediata 

entrega do cordão de ouro nas mesmas medidas e quantidade, ou outra 

equivalente, e ainda, R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), correspondente 

à primeira parcela paga pelo Autor devidamente corrigida. Citado e 

intimado para comparecer na audiência e se defender a parte requerida 

quedou-se inerte. É breve relato. DECIDO Inicialmente, verifica-se que a 

reclamada, apesar de devidamente intimada para audiência de conciliação 

Id. 5539541, não compareceu à audiência realizada nestes autos e nem 

apresentou justificativa plausível. Pois bem. O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto. Caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de instrução e julgamento, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Devido a 

inércia da requerida, conclui-se que a versão posta na exordial é verídica. 

Não vislumbro a ocorrência de danos morais no presente caso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial 

com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, condenar o requerido ao 

ressarcimento do Valor R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

a partir do desembolso (28.09.2015), e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês desde a citação, à devolução do cordão com 3,8 gramas de ouro 

18k entregue ao requerido pelo requerente, e ainda declaro rescindido o 

negócio jurídico entre as partes. Determino ainda, que o requerente 

apresente o demonstrativo do calculo nos autos, conforme o comando da 

sentença. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-95.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-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: 

8010063-95.2015.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, SEGURO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: EURIDES PARRON 

PARRON REQUERIDO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer com pedido de dano moral c/c antecipação em que a requerente fora 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, porém deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo 

assim, competia principalmente a requerente cumprir a decisão de ID 

5921076, dando prosseguimento da presente demanda, porém, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que 

pese tenha sido devidamente intimado. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em 

seu artigo 2º os critérios que a postulação perante este juizado deve 

obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a economia processual. 

O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013433-82.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ESTER DE PAULA QUELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8013433-82.2015.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: THAIS ESTER DE PAULA QUELE 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral em razão de 

suposta negativação indevida em que a requerente fora devidamente 
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intimada para dar prosseguimento ao feito, porém deixou transcorrer o 

prazo sem qualquer manifestação. O artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo assim, 

competia principalmente a requerente cumprir a decisão de ID 10016500, 

dando prosseguimento da presente demanda, porém, esta deixou 

transcorrer o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese 

tenha sido devidamente intimado. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu 

artigo 2º os critérios que a postulação perante este juizado deve 

obedecer, dentre os quais destaco a celeridade e a economia processual. 

O artigo 51 do mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo 

primeiro: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (omissis) §1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Sendo assim, 

considerando que o feito vem se arrastando por algum tempo, sendo 

contrário aos critérios que regem este juizado, não vislumbro alternativa 

senão extingui-lo. Logo, sem maiores delongas, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007619-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ROQUE PASSIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERI ANTONIO DE MORAIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1007619-43.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[BANCÁRIOS]. REQUERENTE: VALDENIR ROQUE 

PASSIG REQUERIDO: VALDERI ANTONIO DE MORAIS - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. 

Sustenta a parte requerente que arrastou seu caminhão, para concerto na 

oficina AUTO MECÂNICA MORAIS, ora Ré, sendo que nesta oportunidade 

fora efetuada a troca de uma peça denominada “DIFERENCIAL”. O valor 

pago pelo Autor para a prestação do serviço para a parte Ré foi o total de 

R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), sendo R$ 1.050,00 (um mil e 

cinquenta reais) referente à mão-de-obra e R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

referente ao valor da peça. Entretanto, 40 (quarenta) dias após o concerto 

do caminhão, o Autor constatou que o seu caminhão, novamente 

apresentou problema no “DIFERENCIAL”, peça esta que recentemente fora 

trocada pela Ré AUTO MECÂNICA MORAIS. O Autor ante a insatisfação 

em relação ao serviço prestado pela Ré, na data de 17.04.2017, ofereceu 

reclamação junto PROCON Municipal de Sinop/MT, originado o 

Procedimento nº 51007001170005027, mas não teve seu problema 

resolvido. Diante do exposto requer o ressarcimento dos valores pagos 

pela prestação de serviço e peça. Citado e intimado para comparecer na 

audiência e se defender a parte requerida quedou-se inerte. É breve 

relato. DECIDO Inicialmente, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente intimada para audiência de conciliação Id. 12058191, não 

compareceu à audiência realizada nestes autos e nem apresentou 

justificativa plausível. Pois bem. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Destarte, em conformidade com o Enunciado 

nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto. Caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

instrução e julgamento, e, em se tratando de direito disponível, deve ser 

imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Devido a inércia da requerida, 

conclui-se que a versão posta na exordial é verídica. Não vislumbro a 

ocorrência de danos morais no presente caso. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos da exordial com resolução do mérito, 

fulcrado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, condenar o requerido ao ressarcimento do Valor R R$ 

7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir do 

desembolso, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. 

Determino ainda, que o requerente apresente o demonstrativo do calculo 

nos autos, conforme o comando da sentença. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. Intime-se as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006675-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (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. Ressai dos autos que a parte Requerente solicitou o 

encerramento de sua conta corrente mantida junto à Instituição Financeira 

Ré em 30.01.2017; porém, após referida data houve a devolução de 

cheques pela alínea 12 (Insuficiência de fundos). Inicialmente destaca-se 

pela narrativa fática que a parte Requerente tinha ciência da existência de 

cheques emitidos antes da solicitação e que ainda não estavam 

compensados quando solicitou o encerramento. Apesar dos argumentos 

da parte Requerida, tão logo houve a solicitação de encerramento da 

conta, os cheques apresentados para compensação deveriam ter sido, 

todos, devolvidos pela alínea adequada, qual seja, alínea 13 – 

Encerramento de Conta. Todavia, a pretensão da parte Requerente não 

encontra amparo, isto porque, a Resolução nº 1.682/1990 do BACEN 

elenca em seu artigo 6º a alínea 13 – Encerramento de Conta como uma 

das formas de devolução do cheque sem provisão de fundos; ademais, o 

art. 10 determina: Art. 10. Nas devoluções pelos motivos 12 a 14, os 

bancos são responsáveis pela inclusão do correntista no cadastro de 

emitentes de cheques sem fundos (CCF). O artigo supra é claro ao 

determinar que os motivos 12 a 14, portanto o motivo 13 encontra-se 

incluso, são causas necessárias de inclusão do correntistas no CCF; 

devendo tão somente, ocorrer a correção das inscrições da alínea 12 

para a alínea 13 no que tange as cártulas nº 2133 e 2142, caso ainda esta 

não tenha ainda resgatado os títulos. RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE 

DEVOLVIDO – CONTA ENCERRADA – EMISSÃO ANTES DO 

ENCERRAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A devolução de 

cheques em decorrência da solicitação de encerramento da conta 

corrente (alínea 13), cuja emissão ocorreu em momento anterior pelo 

próprio consumidor, não caracteriza ato ilícito, visto que permitido este 

procedimento (art. 6º da Resolução 1682 do BACEN). Precedentes: TJRS 

70049149693 e TJMG 200000048613300001. Como bem salientado na 

sentença atacada: “O termo de encerramento de conta é claro ao 

estabelecer que: ‘(...) e) os eventuais cheque pendentes ou pré datados, 

que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão 

devolvidos por motivo 13 (conta encerrada) e incluídos no Cadastro 

Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do Banco Central. Em função 

disso, fui (fomos) orientado (s) pelo Banco Bradesco S.A a providenciar a 

troca destes cheques no comercio antes da data prevista para efetivação 
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do encerramento da conta. A disposição dessa letra não se aplica a conta 

de poupança; f) na hipótese de apresentação dentro do prazo de 

prescrição, os cheques que estejam sustados, revogados ou cancelados 

por qualquer causa serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo 

após o encerramento da conta. A disposição dessa letra não se aplica a 

conta de poupança; (...)’ Portanto, o banco requerido agiu no exercício 

regular do seu direito ao inserir no CCF e SPC os cheques nºs 169 e 170, 

não havendo, desta forma, que se falar em indenização por dano moral, 

ainda que haja outro cheque irregularmente nele inserido”. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 100133820118110019/2013, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2013, Publicado no DJE 

19/09/2013 - grifo nosso). Portanto, verifica-se que houve licitude na 

conduta da parte Requerida em inserir o nome da parte Requerente junto 

ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), não ensejando 

qualquer ofensa à direito personalíssimo da parte Requerente. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, tão somente, para CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida 

o id nº 7974896 eis que houve a inserção por motivo diverso do devido, 

consignando ainda que, no caso das cártulas nº 2133 e 2142, caso ainda 

não tenha ocorrido seu resgate poderá ocorrer nova inserção pelo motivo 

correto, qual seja, alínea 13 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos BANCO CENTRAL do 

BRASIL, para que procedam com a exclusão do nome da parte 

Requerente do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) 

quanto aos títulos de crédito nº 2133 e 2142. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010543-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MUSSO SOARES VONJONIE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Apenas para situar a 

questão, FERNANDA MUSSO SOARES VONJONIE - ME. propôs AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Alega o requerente que contratou os 

serviços de transporte da requerida, o qual se resumia no transporte de 

Sinop/MT até Cascavel/PR de uma encomenda avaliada em R$ 9.970,00, 

sendo aparelhos eletrônicos. Informa que os serviços não foram 

concluídos de forma adequada, posto que, a encomenda não chegou ao 

local de destino. Requer-se então, a condenação da requerida ao 

ressarcimento de cunho material, bem como, a indenização pelos alegados 

danos morais. Em sua defesa a requerida confirma que ocorreu o extravio 

da encomenda, porém, aduz que os valores informados pelo requerente 

são exorbitantes. Aduz ainda que por diversas vezes tentou o acordo 

extrajudicial com o requerente, porém, estas foram infrutíferas. Narra 

ainda que a legislação que regulamente perdas e danos dispõe que a 

responsabilidade do transportador limita-se previsto no Código Brasileiro 

de Aeronáutica, ou seja, 03 (três) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 

Por não haver argüição de preliminares, nem visualizar questões de 

nulidade pendentes de apreciação, passo ao julgamento de mérito da 

demanda. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Resta INCONTROVERSO que ocorreu o extravio da 

mercadoria do autor, isto porque, tal fato foi afirmado pelo autor em sua 

inicial, e confirmado pelo requerido na contestação, aplicando-se, 

portanto, a disposição contida no artigo 374, inciso II, do CPC. Sendo 

assim, o PONTO CONTROVERTIDO da demanda cinge-se em aferir o valor 

dos postulados DANOS MATERIAIS, eis que, ha insurgência da requerida 

quanto a importância responsável. Bem como, se há incidência de 

condenação a título de DANOS MORAIS. Verifico que o Requerente 

colaciona aos autos notas fiscais dos produtos que requer o pagamento. 

Em análise de tais documentos, o valor total da mercadoria perfaz a 

quantia de R$ 9.970,42. Quanto a alegação da Requerida da não aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor no caso em testilha, tenho que não 

merece guarida. Sobre o tema, colaciono entendimento: “Sobre a limitação 

da responsabilidade do transportador aéreo, tenho a convicção de que as 

normas constantes do Código Brasileiro do Ar (Lei 7565/86) devem ser 

interpretadas e aplicadas de modo a proteger o consumidor dos serviços, 

assim como está hoje regulado no Código de Defesa do Consumidor, 

principalmente quando se cuida de contrato de adesão e de certas 

obrigações de resultado. Por isso, no Resp 32903/SP, em voto vogal, 

ressalvava essa posição:’ A indenização tarifada se explicava ao tempo 

em que a atividade de transporte aéreo era de maior risco do que as 

demais atividades de transporte. (Resp.262152-SP, Rel.Ruy Rosado). Sem 

maiores delongas, tenho que os pleiteados DANOS MATERIAIS perfazem a 

quantia de R$ 9.970,42, sendo a soma do valor da mercadoria declarado 

em notas fiscais. Elucidado este ponto, passo a análise dos pleiteados 

DANOS MORAIS, os quais entendo que merecem guarida, ante a falha na 

prestação dos serviços contratados, senão vejamos. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe que em casos como este em 

apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou que contratou os serviços de transporte da requerida, 

bem como, que estes não foram prestados na forma pactuada, ocorrendo 

extravio de sua encomenda. De outra banda, cumpria a reclamada ônus 

da prova acerca da justificativa para tal extravio, porém, esta não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos 

invocados danos morais. Saliento que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo 

reclamante, vez que a reclamada responde objetivamente pelos danos 

causados. Sobre este ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente 

leciona: "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 
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jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de 

investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a 

afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, 

enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 

1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Sendo assim, tenho como imperioso 

o acolhimento do pedido de ressarcimento moral, o qual será fixado de 

acordo com os princípios da proporcionalidade, visando não gerar 

enriquecimento ilícito. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação, para CONDENAR a requerida a 

pagar ao autor a quantia de R$ R$ 9.970,42 (nove mil novecentos e 

setenta reais e quarenta e dois centavos) a título de DANOS MATERIAIS 

monetariamente atualizada pelo INPC a partir do evento danoso e com 

juros de mora de 1% a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora, bem como, para CONDENAR a 

reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente para 

manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte pelo 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006822-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. Quanto ao valor da causa o art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a 

correção de ofício do valor da causa quando verificar que esta “não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor”. Por expressa disposição do art. 291, 

NCPC à toda causa deverá ser atribuído um valor. Em sua exordial a parte 

Requerente atribuiu à causa o valor de R$ 47,85 (quarenta e sete reais e 

oitenta e cinco centavos), correspondente ao débito que buscava ver 

declarado inexigível; todavia, ainda postulou a condenação da parte 

Embargante em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

motivo pelo qual o valor da causa é obtido pela soma destes valores. Uma 

vez que a parte Requerida formula tese defensiva contrária à parte 

Requerente, revela-se presente o INTERESSE DE AGIR necessário, motivo 

pelo qual REJEITO a PRELIMINAR supra e, por não vislumbrar questões de 

nulidade passo a análise do mérito. De início destaca-se que à presente 

relação jurídica incide as normas protetivas do consumidor, portanto cabia 

à parte Requerida, ante a inversão do ônus probatório a demonstração da 

origem do débito, eis que o autor não nega a existência de relação jurídica; 

ademais caso contrário estar-se-ia forçando a parte Requerente produzir 

prova diabólica. Contudo, a parte Requerida não observou seu ônus 

probatório sem trazer aos autos nenhuma prova documental mínima a 

amparar sua tese. Não havendo uma mínima comprovação da origem do 

débito, impõe-se o seu reconhecimento como inexistência; o que torna a 

inscrição questionada nos autos como indevida. E trata-se de ponto 

pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa 

pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). 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$ 5.000,00 (cinco 

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. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês 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. 

RETIFIQUE-SE o VALOR DA CAUSA para constar o valor atribuído pela 

parte Requerente em sua petição inicial no patamar de R$ 10.047,85 (dez 

mil e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos). EXPEÇA-SE ofício 

aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do 

nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo 

débitos de R$ 47,85 (quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) 

discutidos nos presentes autos. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010042-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ROGERIO RASCHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 
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isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto 

nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 

do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Da análise da exordial, entendo que o 

pedido de indenização por danos morais dever ser rejeitado, porque os 

fatos versados, não causaram ao autor abalo psíquico autônomo 

independente do constrangimento normalmente trazido pelo mero 

aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não ferindo 

qualquer direito de personalidade do requerente. Somando: “(...)DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. PEDIDO 

SUCESSIVO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

PREJUDICADO DIANTE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral deve ser aplicado naqueles 

casos em que o individuo sofre lesão de cunho não patrimonial, ou seja, 

abalo psíquico em sua vida particular. No entanto, há situações que 

representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão 

sujeitas por conviver em sociedade e, nessas circunstâncias, não há que 

se falar em dano moral.”(destacamos)(TJ-SC - AC: 749395 SC 

2011.074939-5, Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento: 

07/02/2012, Sexta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação 

Cível n. , de Correia Pinto, undefined) “(...)MERO ABORRECIMENTO, 

INERENTE À VIDA DE RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados 

apenas às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, 

sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente nos casos em que 

houver grave abalo psicológico, dor, angústia, em razão da afronta aos 

direitos inerentes à personalidade é que se há de reconhecê-los. Os 

meros incômodos decorrentes de relação de consumo,...” (destacamos) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002940336 RS , Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Data de Julgamento: 14/07/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2011, undefined) Não 

obstante a isso, insta salientar que o Requerente não houve suspensão 

de seu serviço de energia e, ainda, o autor não foi incluído no rol de 

cadastros de inadimplentes. Assim, os requisitos exigidos para a 

configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar moralmente 

não encontram ressonância nos autos, sendo medida imperiosa o 

indeferimento do pedido de condenação da parte ré a pagar reparação por 

danos morais. Sendo assim, DECIDO: Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a 

fatura emitida no valor de R$ 1.613.94 (mil seiscentos e treze reais e 

noventa e quatro centavos). Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007837-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR TELES DA SOILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, proposta 

por IVAIR TELES DA SOILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. A 

parte Reclamante alega que na data de 22/10/2016, por volta das 22:30 

horas, teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência 

interrompido por 4 dias. Informa que, é proprietário de uma lanchonete e, 

em decorrência da falha na prestação de serviço da Requerida, perdeu 

todo o produto adquirido para servir seus clientes. A Reclamada, por sua 

vez, alega que desconhece o fato e que não houve nenhum registro de 

interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor. 

Contudo, a empresa não comprovou o alegado, ônus que lhe competia nos 

termos do art. 373, II do CPC, tendo em vista as diversas provas referente 

à suspensão do fornecimento de energia elétrica que o autor colaciona 

aos autos. Na relação jurídica de direito material que a autora mantém com 

a concessionária de energia elétrica está ínsita uma relação de consumo 

consistente na prestação de fornecimento de energia. Assevero, porém, 

que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Desta feita, não 

tendo a Requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade na 

suspensão dos serviços em apreço, permanece a reclamada no campo 

das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 333, II do CPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, 

pois, a sua condenação pelos danos morais sofridos pelo Reclamante. No 

que tange ao pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos autos 

que a parte autora teve suspenso o fornecimento de energia elétrica 

indevidamente. A suspensão do fornecimento de energia elétrica afeta a 

dignidade da pessoa humana, pois certo é que a vida, nos dias de hoje, se 

torna insalubre sem o gozo desse fornecimento necessário para nossa 

subsistência. Cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art.. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. 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$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a parte Reclamante é razoável de acordo com a 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. No entanto, com relação aos danos materiais 

tenho que os mesmos merecem prosperar em parte. O Autor requer o 

pagamento da quantia total de R$ 7.050,00. Contudo, compulsando as 

provas constantes no autos verifico que a parte autora junta somente uma 

nota fiscal referente a compra de peixes no valor de R$ 2.550,00. Não 

sendo especificado sobre o que se refere o restante requisitado à título de 

indenização por danos materiais. Com efeito, não é juridicamente possível 

indenizar expectativa de direito, tendo em vista que os prejuízos de ordem 

material devem ser efetivamente comprovados, razão pela qual, defiro a 

título de danos materiais apenas a quantia efetivamente comprovada nos 

autos. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a parte Reclamante a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação 

desta sentença e, R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais) a 

título de indenização por DANOS MATERIAIS monetariamente atualizada 

pelo INPC a partir do evento danoso e com juros de mora de 1% a contar 

da citação da parte requerida, momento da constituição em mora da 

devedora, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010849-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRAIAS TUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação 

visando a restituição do valor cobrado em decorrência de um pacote de 

viagens em que o autor cancelou contudo, aduz ter sido cobrado em 

fatura do cartão mesmo após ter efetuado o referido cancelamento. Com a 

inicial, a parte Autora junta comprovante da compra e posterior 

cancelamento da referida viagem. Inobstante, sustenta a parte Requerida 

que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista já 

ter estornado o valor total ao Requerente. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando que realizou o estorno total ao Requerente no mês de julho 

referente ao crédito do valor integral, qual seja R$ 778,00(setecentos e 

setenta e oito reais). Destaque-se que as provas aportadas são capazes 

de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a 

questão, consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 
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recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010948-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE ALMEIDA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT. 

Verifico que a lide versa sobre o tempo em que a parte permaneceu 

dentro da agencia bancária da reclamada, em fila, aguardando o 

atendimento. In casu, verifico que a reclamante comprovou ter 

comparecido na agência bancária, aguardando na fila de espera para 

atendimento pelos funcionários do reclamado, por mais de 1 hora, 

conforme documentos acostados à inicial. Registre-se que tais 

documentos são suficientes para demonstrar o tempo de espera 

enfrentado pelo reclamante, especialmente porque é incontroverso nos 

autos que a senha apresentada pelo reclamante foi fornecida pelo 

reclamado. Ademais, caberia ao reclamado adotar os procedimentos 

devidos quando da disponibilização da senha aos usuários dos seus 

serviços, a fim de evitar eventual fraude na comprovação do tempo de 

espera na fila. Diante disso, houve desrespeito ao que determina a Lei 

Municipal n.° 680/2002, que, em seu artigo 1°, prescreve que os 

estabelecimentos bancários que operem no município de Sinop são 

obrigados a atender os usuários no prazo máximo de 15 minutos, nos dias 

normais, e de 30 minutos nos dias de maior movimento, como véspera e 

após feriados prolongados, dias de pagamento de funcionários públicos 

etc. Por outro lado, embora a espera por atendimento bancário por tempo 

superior ao previsto na legislação municipal e/ou estadual, por si só, não 

gera danos morais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, 

existem situações que ultrapassam o mero dissabor, como no caso sub 

judice, em que o reclamante aguardou durante bastante tempo para ser 

atendido, quando não tinha nada a ser resolvido. Com efeito, incumbe aos 

bancos, enquanto prestadores de serviço, tomar as providências 

necessárias ao bom atendimento aos usuários, disponibilizando 

funcionários e estrutura suficiente para atenderem a demanda. Não o 

fazendo, devem arcar com as consequências, notadamente no que se 

refere a eventual prejuízo (ainda que moral) sofrido pelo usuário de seus 

serviços. A propósito: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR MAIS DE UMA HORA. TEMPO SUPERIOR AO FIXADO POR 

LEGISLAÇÃO LOCAL. INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA 

ALUDIDA. PADECIMENTO MORAL, CONTUDO, EXPRESSAMENTE 

ASSINALADO PELA SENTENÇA E PELO ACÓRDÃO, CONSTITUINDO 

FUNDAMENTO FÁTICO INALTERÁVEL POR ESTA CORTE (SÚMULA 7/STJ). 

INDENIZAÇÃO DE R$ 3.000,00, CORRIGIDA DESDE A DATA DO ATO 

DANOSO (SÚMULA 54/STJ). 1.- A espera por atendimento em fila de 

banco quando excessiva ou associada a outros constrangimentos, e 

reconhecida faticamente como provocadora de sofrimento moral, enseja 

condenação por dano moral. 2.- A só invocação de legislação municipal ou 

estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é 

suficiente para desejar o direito à indenização, pois dirige a sanções 

administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 3.- 

Reconhecidas, pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas 

do padecimento moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 

4.- Mantém-se, por razoável, o valor de 3.000,00, para desestímulo à 

conduta, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso 

(Súmula 54/STJ), ante as forças econômicas do banco responsável e, 

inclusive, para desestímulo à recorribilidade, de menor monta, ante 

aludidas forças econômicas. 5.- Recurso Especial improvido.” (STJ, REsp 

1218497/MT, T3-Terceira Turma, Relator: Min. Sidnei Neneti, Data 

Julgamento: 11/09/2012, Publicação DJe: 17/06/2012) grifos nossos Insta 

consignar que qualquer alegação da parte requerida lastreada no fato da 

Lei Municipal, por ora desrespeitada, ser inconstitucional resta rechaçada, 

vez que, não há que se falar em inconstitucionalidade de lei municipal que 

dispõe sobre o tempo máximo para atendimento do consumidor em 

estabelecimentos bancários, eis que se trata de interesse local. Por 

oportuno, transcrevo a ementa do julgado do E. Supremo Tribunal Federal, 

com fito de restar rechaçada as alegadas questões de 

inconstitucionalidade: DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 

CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO 

MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. 

RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA 

CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ( STF - RE 610221 RG, 

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 29/04/2010, DJe-154 DIVULG 

19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137 ) grifo 

nosso CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA 

DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR SOBRE TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE 

CLIENTES EM FILAS DE BANCOS. REPERCUSSÃO GERAL. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RE 610.221 RG, (REL. MIN. ELLEN GRACIE, 

TEMA 272). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - 

RE: 559650 MT , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014, undefined) grifo nosso 

Por fim, no que tange ao quantum indenizatório, é de se levar em conta as 

peculiaridades do caso, pois a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como não 

pode servir de estímulo ao autor do ilícito. Destarte, considerando que o 

reclamado é uma grande instituição bancária, bem como o tempo que o 

reclamante permaneceu em espera, aguardando o atendimento, tenho que 

o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra justo e razoável 

para reparar o dano. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido autoral, para o fim de condenar a parte requerida a pagar para a 

parte autora, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir desta 

data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ (“A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”). 

Sem condenação ao pagamento de custas/despesas processuais ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, não havendo requerimento do interessado 

em 06 (seis) meses, realizem-se as baixas e anotações necessárias e, 

em seguida, arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006561-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN DIEGO SOUZA PAILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma 

vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 
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réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura semelhante à da parte autora além 

de histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno, apontando a 

existência de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009519-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO NEZZI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. Inicialmente quanto ao valor da causa o art. 292, §3º, CPC 

permite ao juiz a correção de ofício do valor da causa quando verificar 

que esta “não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor”. Por expressa disposição do 

art. 291, NCPC à toda causa deverá ser atribuído um valor. Em sua 

exordial a parte Requerente atribuiu à causa o valor de R$ 168,34 (cento e 

sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao 

débito que buscava ver declarado inexigível; todavia, ainda postulou a 

condenação da parte Embargante em danos morais no importe de 20 

(vinte) salários mínimos, que ao tempo da distribuição da demanda 

perfaziam a importância de R$ 18.740,00 (dezoito mil e setecentos e 

quarenta reais), motivo pelo qual o valor da causa é obtido pela soma 

destes valores. Por tratar-se de consulta pública, suspeitando de 

divergências era plenamente possível à parte Requerida trazer aos autos 

consulta aos bancos de dados de proteção ao crédito. De início 

destaca-se que à presente relação jurídica incide as normas protetivas do 

consumidor, portanto cabia à parte Requerida, ante a inversão do ônus 

probatório a demonstração da efetiva contratação, ademais caso contrário 

estar-se-ia forçando a parte Requerente produzir prova diabólica. Insta 

frisar, conforme entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT os 

print screen ou telas sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à 

finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que 

desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a 

corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Contudo, a parte 

Requerida não observou seu ônus probatório limitando-se a arguir pela 

existência de contratação sem trazer aos autos nenhuma prova 

documental mínima a amparar sua tese. Se houve a parte Requerida 

permite a contratação via modalidade pré-paga, sem a necessidade de 

contrato escrito e efetuou migração de planos; esta deve cercar-se das 

precauções necessárias a fim de viabilizar a produção de provas não 

unilaterais da existência da relação jurídica, como por exemplo, mantendo 

em seus arquivos cópia da gravação de telefônica que resultou na 

migração ou contratação do aludido plano. Não havendo uma mínima 

comprovação da origem do débito, impõe-se o seu reconhecimento como 

inexistência; o que torna a inscrição questionada nos autos como 

indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina 

pátria o dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 
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re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). 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$ 5.000,00 (cinco 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. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês 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. RETIFIQUE-SE o VALOR DA 

CAUSA para constar o valor atribuído pela parte Requerente em sua 

petição inicial no patamar de R$ 18.908,34 (dezoito mil e novecentos e oito 

reais e trinta e quatro centavos). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da parte 

Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débitos discutido nos 

presentes autos. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008815-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU TOMAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. 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 cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. De início destaca-se que à presente relação jurídica incide as 

normas protetivas do consumidor, portanto cabia à parte Requerida, ante a 

inversão do ônus probatório a demonstração da efetiva contratação, 

ademais caso contrário estar-se-ia forçando a parte Requerente produzir 

prova diabólica. Insta frisar, conforme entendimento recente da Turma 

Recursal do E. TJMT os print screen ou telas sistêmicas, configuram prova 

unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso 

dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos 

probantes a corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Contudo, a parte 

Requerida não observou seu ônus probatório limitando-se a arguir pela 

existência de contratação sem trazer aos autos nenhuma prova 

documental mínima a amparar sua tese. Se houve a migração de plano de 

telefonia, incumbia à parte Requerida manter em sua guarda cópia do 

contrato ou da gravação em que se deu referida migração. Não havendo 

uma mínima comprovação da origem do débito, impõe-se o seu 

reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição questionada 

nos autos como indevida. Todavia, compulsando o extrato de negativação 

percebe-se a existência de negativação preexistente ao débito discutido 

nos autos. Portanto, há a incidência da Súmula 385, STJ na medida em que 

a parte Requerente não trouxe aos autos provas de que referido protesto 

encontrava-se em discussão judicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nos presentes autos, DETERMINAR 

SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES e pela 

IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito de R$ 

102,73 (cento e dois reais e setenta e três centavos) discutido nos 

presentes autos acima especificado. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008849-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. 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 cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. De início destaca-se que à presente relação jurídica incide as 

normas protetivas do consumidor, portanto cabia à parte Requerida, ante a 

inversão do ônus probatório a demonstração da efetiva contratação, 

ademais caso contrário estar-se-ia forçando a parte Requerente produzir 

prova diabólica. Insta frisar, conforme entendimento recente da Turma 

Recursal do E. TJMT os print screen ou telas sistêmicas, configuram prova 

unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso 

dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos 

probantes a corroborarem sua validade. RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – 

PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial 

Cível 185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). Contudo, a parte 

Requerida não observou seu ônus probatório limitando-se a arguir pela 

existência de contratação sem trazer aos autos nenhuma prova 
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documental mínima a amparar sua tese. Se houve a migração de plano de 

telefonia, incumbia à parte Requerida manter em sua guarda cópia do 

contrato ou da gravação em que se deu referida migração. Não havendo 

uma mínima comprovação da origem do débito, impõe-se o seu 

reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição questionada 

nos autos como indevida. Todavia, compulsando o extrato de negativação 

percebe-se a existência de negativações preexistentes ao débito 

discutido nos autos. Portanto, há a incidência da Súmula 385, STJ na 

medida em que a parte Requerente não trouxe aos autos provas de que 

referido protesto encontrava-se em discussão judicial. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO discutido nos presentes 

autos, DETERMINAR SUA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES 

e pela IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam com a 

exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes tão 

somente pelo débito de R$ 102,73 (cento e dois reais e setenta e três 

centavos) discutido nos presentes autos acima especificado. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012005-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RANILSON ANTONIO MENDONCA BORJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto 

nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 

do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, às do bem jurídico 

lesado e, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 
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determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, o 

requerente teve seu nome incluído no rol de inadimplentes, em razão de 

fatura por ora considerada indevida, e aferida com base em supostos 

débitos pretéritos. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe 

que em casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de 

serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação 

acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 

(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou que a reclamada promoveu inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplência, por débito que conforme mencionado é 

indevido. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da prova acerca da 

existência do débito litigado, porém, esta não se desincumbiu do ônus que 

lhe competia, restando devido o acolhimento dos invocados danos morais. 

Saliento que não merece prosperar a tese quanto à necessidade da 

efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo reclamante, vez que a 

reclamada responde objetivamente pelos danos causados. Sobre este 

ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente leciona: "... danos morais 

são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Em tais casos, a concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in re 

ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, 

não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho neste 

ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a 

prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

autora, para DESCONSTITUIR a fatura emitida no valor de R$ 17.820,59 

(dezessete mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), e 

ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais em favor da parte requerente, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a 

partir da data da prolação desta sentença. Em virtude do exposto no artigo 

55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela 

Sra. Escrivã, intime-se o requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] 

O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista Jurídica da 

Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8012308-45.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. 

REQUERENTE: ELISEU BERNARDO DA SILVA REQUERIDO: CLAUDIO 

RODRIGUES CERQUEIRA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do CPC. Trata-se de um acidente de transito 

envolvendo três veículos, em que o requerente atribui a responsabilidade 

pela culpa a parte requerida que se esvaiu do local sem prestar qualquer 

esclarecimento, e, diante dos danos causados a seu veículo requer a 

condenação do requerido ao pagamento das despesas com funilaria, 

pintura e peças. Citado e intimado para comparecer na audiência e se 

defender a parte requerida quedou-se inerte. Em analise detida aos autos, 

tenho que o autor se desincumbiu do ônus que lhe cabia, juntando a 

documentação necessária para a elucidação dos fatos. É breve relato. 

DECIDO Inicialmente, verifica-se que o requerido, apesar de devidamente 

intimada para audiência de conciliação Id. 12050788, não compareceu à 

audiência realizada nestes autos e nem apresentou justificativa plausível. 

Pois bem. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, 

cabe à parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se 

tratando de pessoa jurídica, ser representada por preposto. Caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte ré na audiência de instrução e 

julgamento, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Devido a inércia da requerida, conclui-se que 

a versão posta na exordial é verídica. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos da exordial com resolução do mérito, fulcrado no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito do reclamante, 

condenar o requerido ao ressarcimento do Valor R$ 2.604,78 (dois mil 

seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

a partir do desembolso, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde 

a citação. Determino ainda, que o requerente apresente o demonstrativo 

do calculo nos autos, conforme o comando da sentença. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. Intime-se as partes, através de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1012618-39.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ANA 

PAULA BIFI DOMINGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Das 

Preliminares Não há que se falar em inépcia, eis que não se revela na 

espécie nenhuma das situações preliminares da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Motivo pelo qual rejeito a preliminar 

arguida. II- Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida nos valores de R$ 192,98 e R$ 

193,03, referente a supostos débitos que desconhece, e que inexiste 

relação jurídica entre as partes. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da parte 

requerente. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não 

existe prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve 

relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser 

lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que menciona, 

comprovando a relação jurídica existente entre a parte requerente e a 

empresa cedente. Com efeito, nenhum dos documentos colacionados na 

contestação constam a assinatura ou a anuência da parte reclamante com 

relação a contratação com o banco cedente. Cabe ao requerido que 

alegar fato impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de 

prevalecer a versão posta na inicial. Ademais, as telas de sistemas 

colacionadas na contestação, são documentos produzidos 

unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a legalidade na 

contratação dos serviços. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis os débitos 

mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 
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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.
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a alegada inscrição 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidades passo a análise do mérito. O processo de conhecimento 

encontra seu limites no pedido e na causa de pedir apresentados pelo 

autor ao distribuir a petição inicial. Tendo isto em mente, pela leitura da 

exoridal apresentada pela parte Requerente observa-se que este limita-se 

a questionar a existência de débitos em seu nome, não negandoa 

existência de relação jurídica entre as partes. Contudo, uma vez que a 

parte Requerente afirma não possuir débitos é seu ônus, nos termos do 

art. 373, I, CPC, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, produzir 

prova de adimplemento. Neste diapasão era dever da parte Requerente 

trazer aos autos comprovante de quitação do débito no valor de R$ 202,98 

(duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) vencido em 26.12.2016 

ou, subsidiarimente, trazer autos prova de que a fatura vencida na 

respectiva data ou respectivo mês possuia valores diversos do 

negativado. Impende salientar que a obrigação prevista no art. 43, CDC 

incumbe à instituição mantendora do cadastro de proteção ao crédito e 

não à empresa que solicita a inclusão. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA. CONSUMO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. REGULARIDADE DOS DÉBITOS 

COMPROVADA. INSCRIÇÃO NEGATIVA DEVIDA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. […] 3. A 

inversão do ônus da prova não afasta a responsabilidade da autora em 

provar minimamente o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC, à medida que a 

demandante não juntou nenhum comprovante de pagamento das faturas 

no valor de R$ 79,90, no qual julga o valor devido. 4. Já a ré acostou 

contrato firmado pelas partes, com os valores que deveriam ser pagos 

pela demandante, nas faturas de serviços, bem como listagem detalhada 

da utilização destes (fls. 78 a 125). 5. Assim, resta comprovada a 

regularidade dos débitos e da inscrição negativa. Danos morais 

inocorrentes. 6. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos 

termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007373947, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 28/02/2018 - grifo nosso). Por fim, não vislumbro qualquer indício de 

litigância de má-fé, posto que o autor em sua petição inicial não negou a 

relação jurídica, mas tão somente afirmou não possuir débitos. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013056-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEA FAQUIR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação 

contra a Requerida, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que teve seu nome indevidamente lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). É incontroverso, no caso presente, que houve a negativação do nome 

da parte Autora pelo Réu, conforme se vê dos documentos que 

acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a Reclamada 

juntou documento assinado pela parte autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica à firmada pela Autora nos documentos que 

acompanham a inicial. Ressalte-se que as provas apresentadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, em que pese 

a contumácia da parte Autora, verificada em audiência, tenho que as 

provas constantes dos autos demandam a incursão no mérito da 

demanda, restando improcedente o pedido do Autor. O ônus da prova dos 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu 

(art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 
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vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO o PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013649-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação 

visando a restituição do valor cobrado em decorrência de um pacote de 

viagens em que o autor cancelou contudo, aduz ter sido cobrado em 

fatura do cartão mesmo após ter efetuado o referido cancelamento. Com a 

inicial, a parte Autora junta comprovante da compra e posterior 

cancelamento da referida viagem. Inobstante, sustenta a parte Requerida 

que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista já 

ter estornado o valor total ao Requerente. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações além 

de histórico de pagamentos e extratos de faturas comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004397-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O (ADVOGADO)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISCOPEL - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1004397-67.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: PAULO ROBERTO 

FERRARI REQUERIDO: DISCOPEL - COMERCIO DE PECAS PARA 

TRATORES LTDA. - ME Vistos etc. Dispensado o relatório em obediência 

ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, bem como realização de audiência de instrução, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do 

CPC. Preliminar - Da necessidade da realização de prova pericial: Suscita 

a parte requerida preliminar de necessidade de realização de prova 

técnica, ao argumento de que os singelos documentos encartados com a 

exordial não trazem de forma clara e objetiva a constatação de vício do 

produto (Bicos de Injeção), a forma a qual as peças foram instaladas e o 

nexo causal entre o vício e as supostas avarias do motor. Assim, 

considerando que há discussão a cerca do vício e reflexos por ele, 

eventualmente, causados, imprescindível se revela a produção de prova 

pericial ao desate da lide. Pois bem. Analisando detidamente os autos, 

opino para um exame mais acurado da questão, com vistas à completa 

instrução do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, 

para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos 

Juizados Especiais. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, 

com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, 

no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, 

processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, 

significando que naquelas causas em que se exige a necessidade de 

perícia para o desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu 

alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em 

consideração não o direito material discutido, mas o objeto da prova, 

consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor complexidade 

da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Destarte, restando controversa a 

veracidade da assinatura da parte autora nos documentos juntados aos 

autos em sede de contestação, mostra-se imprescindível a realização da 

prova pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a competência 

dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem 

exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de 

Regência dos Juizados Especiais. Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Diante do exposto, reconhecendo, em 

razão da complexidade da causa pela necessidade de perícia técnica, 

tem-se a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO 

EXTINTA a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012298-86.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a parte autora 

insurge-se quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A 

Reclamada por sua vez, que não há comprovação de aludidos danos 

morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. DO MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012312-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILI FABRICIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 
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parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. In casu, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Desta forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006251-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CASTRO KLETTKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006251-96.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: MARCOS CASTRO KLETTKE REQUERIDO: EXPRESSO SAO 

LUIZ LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do 

CPC. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em 

razão do extravio de bagagem durante uma viagem realizada em ônibus da 

reclamada. Em se tratando de transporte de longa distância, é dever de a 

empresa transportadora manter em segurança os pertences dos 

passageiros, devendo entrega-los incólumes, nos termos do artigo 734 do 

Código Civil, que restou violado no caso dos autos. Com efeito, a parte 

reclamante comprovou, mediante documentos, que sua bagagem foi 

extraviada, de outra banda a requerida não obteve o mesmo sucesso em 

se desincumbir de sua responsabilidade através dos ditames da lei. Desta 

forma, a sorte não assiste à parte reclamada, notadamente, quando, não 

contestando da bagagem, se apega na alegação de agiu com total boa-fé 

com o passageiro, dentro da lei, o que não a exime dos danos 

ocasionados. Ademais, no caso em testilha deve ser observada a regra 

da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 

8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, assim descrito: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência 

uníssona de Nossos Tribunais: “CIVIL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO -RESPONSABIL IDADE DA 

TRANSPORTADORA - FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MATERIAL E DANO MORAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - 1. CABÍVEL O RESSARCIMENTO POR DANO MORAL EM 

FACE DOS DISSABORES E DESCONFORTO OCASIONADOS À 

PASSAGEIRA DE ÔNIBUS COM O EXTRAVIO DEFINITIVO DE SUA 

BAGAGEM AO CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO. 2. TRATA-SE DO 

DENOMINADO FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 2.1. DOUTRINA. 

ENTENDE-SE POR FATO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, "A CAUSA 

OBJETIVA DO DANO AO CONSUMIDOR EM FUNÇÃO DE DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ISTO É, A REPERCUSSÃO DO DEFEITO DO 

SERVIÇO, CAUSADORA DE DANOS NA ESFERA DE INTERESSE 

JURIDICAMENTE PROTEGIDO DO CONSUMIDOR". (CÓDIGO DO 

CONSUMIDOR COMENTADO, VÁRIOS AUTORES, RT, 1991, P. 47), O 

QUAL, UMA VEZ OCORRIDO, GERA PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS 

A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. 3. IN CASU, INCABÍVEL A 

LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A SER RECEBIDA PELO CONSUMIDOR, POIS 

ESTA DEVE SER INTEGRAL EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DO CDC 

SOBRE DECRETO REGULAMENTADOR DA MATÉRIA. 3.1. ALIÁS, JÁ 

DECIDIU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PROPÓSITO DE EXTRAVIO 

DE MALA, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO TRANSPORTE 

AÉREO, MERECE REPARAÇÃO SEM QUALQUER LIMITAÇÃO (RE 

172.720-RJ, DJ 12.11.99), APLICANDO-SE POR ANALOGIA O MESMO 

RACIOCÍNIO QUANTO AO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 4. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS.” (Grifo 

nosso) (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20030110889250ACJ 

DF; Data de Julgamento : 28/04/2004; Órgão Julgador : Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF; Relator : JOÃO 

EGMONT LEÔNCIO LOPES; Publicação no DJU: 12/05/2004 Pág. : 59) 

“REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO 

DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO 
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CDC. PROVA DO DANO. INEXIGIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE NOTAS 

FISCAIS, ANTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. 

HAVENDO EXTRAVIO DE BAGAGEM, A COMPANHIA AÉREA RESPONDE 

OBJETIVAMENTE PELO DANO MATERIAL CAUSADO, NOS TERMOS DO 

ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, APLICÁVEL À 

ESPÉCIE. NÃO SE HÁ QUE EXIGIR NOTA FISCAL DOS OBJETOS 

EXTRAVIADOS, COMO CONDIÇÃO PARA SE CONCEDER A INDENIZAÇÃO, 

ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE OBJETOS USADOS, OS QUAIS, 

NO CASO, FORAM DESCRITOS PELA AUTORA COM RIQUEZA DE 

DETALHES, EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO?. (Grifo nosso) (APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20030110977050ACJ DF; Data de Julgamento : 15/06/2004; 

Órgão Julgador : Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF; Relator : JESUÍNO APARECIDO RISSATO; Publicação no 

DJU: 04/08/2004 Pág.: 55) Dessa maneira, verificada a existência do dano, 

do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela parte reclamada culmina, pois, com a 

sua responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. Deixo de condenar a 

reclamada aos danos materiais vez que não comprovados. A incidência 

de danos materiais devem estar cabalmente demonstrados, apesar do 

extravio da bagagem ser inequívoco, não vislumbro nota fiscal auferindo o 

valor do objeto perdido. Julgo parcialmente procedente dos pedidos 

contidos na inicial para condenar o reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês ambos desde o arbitramento desta sentença conforme súmula 362 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007550-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVESKI VILALVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(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: 

1007550-11.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: WENDELL OLIVESKI 

VILALVA REQUERIDO: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. 

Inicialmente, OPINO pelo não acolhimento da preliminar de incompetência 

do juizado especial face a matéria, uma vez que para o deslinde da 

demanda não é necessário perícia técnica. Superada a questão preliminar, 

passo a análise do mérito. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, proposta pela parte Reclamante em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de descumprimento contratual relativo à 

oferta de garantia e vício no veículo. Não obstante se tratar de relação de 

consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões 

específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde 

a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Ora, não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Outro não é o entendimento do mestre Fredie 

Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por 

vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, 

faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que 

eventualmente alegar, como de inexistência do fato constitutivo do direito 

do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse 

judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos 

requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve 

fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles 

expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os 

fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois 

acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa 

absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, muito embora 

aponte que o veículo ainda se encontrava com a garantia de fábrica, 

sendo à mesma prometida a sua extensão pelo período remanescente, ou 

seja, 03 (três) anos, deixou a Reclamante de juntar qualquer prova sobre 

referida questão, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos 

termos do art. 373, I do CPC. Por ser a inexistência de oferta de garantia 

contratual prova impossível de ser produzida pela Reclamada, bem como 

por não ter sido devidamente comprovada pela Reclamante, tenho pela 

sua não ocorrência. Todavia, independentemente da garantia contratual, é 

de obrigação da vendedora disponibilizar veículo sem a existência de vício 

aparente ou mesmo oculto, tal como dispõe o art. 26, II e § 3º do Código 

Consumerista, frisa-se, mesmo em se tratando de produto usado, salvo se 

houver expressa ciência do comprador e, respectiva aceitação deste, 

mesmo que de forma tácita. Ora, da análise dos autos, verifico que pouco 

tempo depois da compra do veículo, o mesmo apresentou falha que, 

orçada, a sua reparação somou o montante de R$ 965,00 (novecentos e 

sessenta e cinco reais), o que pressupõe a existência de vício sobre o 

mesmo, tendo-se por base o próprio valor do veículo. É de se pontuar 

ainda que, sobre o pouco tempo de uso pela Reclamante, cerca de 60 

(sessenta) dias da aquisição, entendo que não houve desgaste natural 

das peças ou mesmo uso anormal que implique na arguida excludente de 

responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro. Ora, não restou 

demonstrado pela Reclamada o uso do produto que justificasse os 

desgastes das peças em curto espaço de tempo, nem a eventual 

utilização irregular por parte da Reclamante, sendo estas questões de sua 

incumbência. Logo, tenho que as peças contempladas no orçamento já se 

encontravam desgastadas antes mesmo da compra realizada pela 

Reclamante, sendo caso de nítido vício oculto do produto adquirido, já que 

este se manifestou apenas após a sua compra, com pouco tempo de uso. 

Uma vez considerando que o desgaste ocorreu antes da compra, a 

reparação das peças, tal como pretendido pela Reclamante é medida que 

se impõe. Quanto o dano moral, restou claro que o vício contido no produto 

prejudicou a sua normal utilização, não podendo tal fato ser considerado 

mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Vale dizer, em 

casos análogos a Turma Recursal desta Comarca também reconheceu a 

configuração dos danos morais, vejamos: "RECLAMAÇÃO - REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - DEFEITO PRODUTO - ATO ILÍCITO, NEXO DE 

CAUSALIDADE E DANO CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO - DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMAR PONDERADO E 

RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Presentes os pressupostos que 

autorizam a reparação civil, é de rigor manter a escorreita sentença 

condenatória que a impôs. 2. Restando comprovado o descaso da 

empresa fornecedora de produtos duráveis para com a consumidora, a 

quem vendeu computador com defeito, recusando-se de imediato e 

levando tempo demasiado longo para solucionar o problema, é de se 

manter a condenação por danos morais, cujo valor foi fixado com 

moderação." (TJMT, RI nº 4564/2009, 6ª Turma Recursal, Juiz Rel. Lídio 

Modesto da Silva Filho, julgado em 15/06/2010) Por fim, quanto à obrigação 

de fazer relativa à transferência do veículo, verifico que a Reclamada 

acusou o seu cumprimento ainda antes da propositura da presente 

demanda, não sendo referida afirmação impugnada pela Reclamante, o 

que pressupõe a sua existência, inclusive com a comprovação através de 

imagens retiradas do site do Detran. Ante ao exposto e por tudo que dos 

autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE, para o fim de condenar a reclamada a ressarcir o 

valor dispendido com o reparo do ar condicionado R$ 965,00 (novecentos 

e sessenta e cinco reais) valor este que deverá ser atualizado pelo índice 

INPC desde o desembolso; bem como para CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 

362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

válida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013020-23.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: DEBORA LEANDRO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório em 

obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, bem como realização de audiência de 

instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do CPC. I – Preliminares Não há que se falar em 

indeferimento da peticao inicial, nem em prescrição, eis que não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Motivo pelo qual 

rejeito as preliminares arguidas. II - Mérito: Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 419,78 que 

nunca contraiu perante a parte requerida. A parte requerida contesta o 

autor asseverando que a parte requerente possui vínculo com a mesma, e 

que a legitimidade da cobrança encontra-se na utilização de cartão de 

crédito, e que não foram totalmente quitados, não havendo indícios de 

suspeita de fraude, estando em legítimo exercício regular de direito, 

existindo, pois, relação jurídica, não havendo que se falar em danos 

morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Analisando 

detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se 

que a requerente sequer especificou acerca da (in)existência da relação 

contratual, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que 

ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, 

não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é 

indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a empresa 

requerida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na peça 

inaugural dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é 

indevida porque a requerente “sempre cumpriu com as suas obrigações”. 

Eis um trecho da exordial: “(...)Fato é que o Autor vem sofrendo extremas 

limitações em seu poder aquisitivo e econômico, já que, com a indevida 

inserção (comprovada por extrato anexo) de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, PERDEU POR COMPLETO ACREDIBILIDADE NO 

COMÉRCIO EM GERAL, o que de fato vem afetando seu estado emocional 

e psicológico de forma muito negativa. De fato, qualquer um em seu lugar 

sentiria a mesma dor emocional de ter tido o nome inserido em cadastro de 

devedores inadimplentes, de forma absolutamente injusta, pois que sequer 

recebeu notificação prévia de qualquer dívida que pudesse ter.” E na 

impugnação: “Excelência, reitera-se, o Reclamante jamais deixou de 

honrar os compromissos assumidos, não subsistindo para tanto, qualquer 

documento legítimo que pudesse comprovar que foi o Autor quem efetuou 

a compra (...)” Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa 

conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido 

de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do 

direito de ação. Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da 

negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as 

possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a 

manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na 

contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a 

parte demandante apresenta impugnação afirmando que “em nenhum 

momento” negou a existência da relação jurídica, mas tão somente o 

“débito oxigenador da negativação objurgada”. Por outro lado, se a parte 

ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da 

inexistência do próprio vínculo jurídico. É exatamente este o caso dos 

autos. Após a contestação, sem a juntada do contrato, a requerente 

passou a colocar em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, 

conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de 

insurgência na exordial. Eis uns trechos da impugnação: “(...)O 

Requerente não possui conta corrente e nem adquiriu junto à empresa 

Reclamada nenhum cartão de crédito, tanto isso é verdade que a Ré NÃO 

APRESENTOU NENHUM CONTRATO DE ADESÃO COM ASSINATURA DA 

PARTE AUTORA. (...) No que tange a excludente por fato de terceiro, 

sabe-se que a atuação contemporânea de falsários é fato previsto e 

previsível, tinha o Reclamado o dever de agir com cautela (teoria do risco 

da atividade) de modo a não causar danos, precipuamente a Reclamante, 

por isso responde independentemente do elemento culpa. 

(responsabilidade objetiva). (...) Ora, infere-se que a Reclamada tenta de 

forma absolutamente aviltante e desleal imputar débitos indevidos a 

consumidora Reclamante, a fim de se locupletar ilicitamente!” A toda 

evidência, se estivesse imbuída de boa-fé, a requerente teria discorrido na 

exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque 

nunca contratou com a empresa requerida ou, então, que 

mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa requerida e que a 

negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas 

obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva 

trazendo os respectivos comprovantes de pagamento. A alteração da 

narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão 

de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, 

restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito. Não se 

verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado 

pela requerida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que a 

requerente não efetuou o pagamento dos débitos. Portanto, a inserção de 

restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento 

caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita 

(arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997). 

Dessa maneira, não fez a requerente prova quanto aos fatos constitutivos 

de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito.” Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO em 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013059-20.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ARACELIA 

DOS SANTOS PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 
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Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valore de R$ 467,63, débitos que desconhece, e que 

inexiste relação jurídica entre as partes. A parte requerida, em sua peça 

de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita. A reclamante não 

apresenta impugnação. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante com cópia de documentos 

pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Ressalto que não 

procede a alegação da requerida de que a ausência de comprovação de 

requerimento por via administrativa para solução do conflito, isente de 

danos morais, eis conforme dito alhures, a inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão definitiva 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013057-50.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: LUCAS 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório em obediência ao artigo 38 da lei 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, bem como realização 

de audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 335, I do CPC. I – Preliminares Não há 

que se falar em indeferimento da petição inicial, nem em prescrição, eis 

que não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Motivo pelo 

qual rejeito as preliminares arguidas. II - Mérito Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente por uma dívida que 

desconhece no valor de R$ 166,35, sendo que desconhece tal contrato. 

Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a contratação de 

empréstimo junto ao requerido, e que por mera liberalidade o autor deixou 

de efetuar o pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. O requerente não 

apresentou impugnação É breve relato. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Ademais, o juiz não está 

obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a 

parte requerente informe, em sua exordial, que não possui dívida com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. Já a empresa requerida juntou: cédula de crédito bancário, 

autorização de desconto em folha de pagamento, ambos devidamente 

assinados, relatórios de situação atual do contrato financeiro, 

demonstrando as parcelas em aberto e telas sistêmicas, comprovando a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da 

dívida. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela parte requerida, permite um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente 

ocorreram da forma narrada na contestação. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 
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valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1013451-57.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: ELSON DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida nos valorse de R$ 148,13, R$ 537,12 e R$ 76,06, débitos 

que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as partes. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a inadimplência da parte requerente. É breve relato. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Ressalto que não procede a alegação da requerida de que a 

ausência de comprovação de requerimento por via administrativa para 

solução do conflito, isente de danos morais, eis conforme dito alhures, a 

inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis os débitos 

mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão definitiva 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012046-83.2017.8.11.0015
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Magistrado(s):
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 
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contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 398,55(trezentos e 

noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012241-68.2017.8.11.0015
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 
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circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012292-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IARA ZAVODINI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 
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teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012466-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 
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deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013175-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO SOL DE VERAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos 

termos do art. 344, CPC, uma vez que esta devidamente citada, 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 12073381), todavia não 

ofertaram contestação no prazo hábil, consoante Enunciado nº 04 da 

Turma Recursal do TJMT A parte Requerente demonstrou os fatos 

constitutivos de seu direito, conforme documentação carreada com a 

petição inicial, trazendo aos autos a nota fiscal (id nº 10937753) com os 

respectivos recibos. Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

na presente ação para CONDENAR as partes Requeridas, a pagarem à 

parte Requerente a importância original total de R$ 802,04 (oitocentos e 

dois reais e quatro centavos) referente às parcelas vencidas, 

respectivamente, em 25/02/2016 e 24/04/2016; bem como a importância 

total de R$ 120,23 (cento e vinte reais e vinte e três centavos) pagos em 

11.04.2016 e R$ 110,18 (cento e dez reais e dezoito centavos) pagos em 

05.05.2016, todos os valores deverão ser atualizados pelo INPC a partir 

dos respectivos vencimentos ou desembolso e com a incidência de juros 

legais, a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012242-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MAXIMO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome do requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada deixou de manifestar-se 

nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que 

independe de dilação probatória em audiência, passo a proferir julgamento 

antecipado da lide. A parte requerida foi devidamente citada, conforme se 

verifica dos autos e compareceu em audiência de conciliação, contudo, 

deixou de apresentar contestação. Portanto, DECLARO a REVELIA da 

parte requerida, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já 

haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme 

se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica 

na procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente 

procedente. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Nesse viés, não resta outra 

alternativa senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da 

autora nos cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar 

todas as medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 
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INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012244-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada pela Requerida e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011721-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PRADO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 
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XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar 

se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem 

indevida com a condenação da demandada em danos morais. Desta 

forma, OPINO pela REJEIÇÃO da PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA 

hasteada pela Requerida e pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé 

processual desta. A parte Reclamada apresenta farta documentação, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

parte Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso 

II, do CPC. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade [...]. O julgador não tem 

o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, 

sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do 

artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, 

a legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica 

deve ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já 

restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno 

a REVOGAÇÃO de EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte 

Autora. Ante o exposto, impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento das custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações. [1] Disponível em: 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013084-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA CAPINAN MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO 

INDEVIDA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, alegando a parte Autora, 

em apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de 

débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado 

pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, 

aduzindo que os valores são devidos e que não restam configurados 

danos morais. Por não haver argüição de preliminares, nem visualizar 

questões de nulidades pendentes de julgamento, passo a análise do mérito 

da lide. No presente caso, era incumbência da requerida comprovar suas 

alegações, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo 

Civil, no entanto, apenas aduz em sua defesa que os débitos são 

legítimos, deixando de apresentar contrato de prestação de serviço ou 

qualquer documento que comprove a utilização dos serviços pela parte 

Autora. Deste modo, encontra ressonância nos autos a tese da Autora de 

apenas informou-se sobre a existência de disponibilidade do serviço em 

sua localidade, não concretizando a contratação. Logo, tenho como 

imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a inclusão do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. Elucidado 

este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, e de 

forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão do 

inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 
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a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012283-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou cópia 

dos documentos pessoais da requerente e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013086-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELIANE DE SOUZA VALDEVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 
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MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas de seu 

sistema interno com registros, inclusive do endereço da Autora 

cadastrado, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011762-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA MARTINS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Consultando o sistema PJE, verifico que o Autor propôs duas 

demandas idênticas contra a Reclamada, aduzindo a inexistência de 

débitos e pedindo indenização por danos morais. Assim, considerando a 

identidade de partes, causa de pedir o pedido com o processo nº. 

1011753-16.2017.811.0015, este será analisado sob o prisma da 

litispendência. As demandas possuem o mesmo objeto e a mesma causa 

de pedir, uma vez que verificando os extratos de SPC – SERASA 

carreados pelo Autor, conclui-se tratar do mesmo contrato em litígio. 

Assim, afigura-se presente hipótese de litispendência entre as demandas. 

Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência 

quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações 

são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato).” Também leciona Humberto Theodoro Júnior: 

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de 

mais de um processo simultaneamente (…) Demonstrada, pois, a 

ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a 

identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, 

o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito”. (Curso de 

Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 

281). Destarte, considerando que o processo número 

1011753-16.2017.811.0015 fora proposto antes deste, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no 

art. 485, V, do NOVO CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em 

favor da parte Autora. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas 

processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011753-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA MARTINS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange a incompetência deste 

juízo pela suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, 

tenho que razão não assiste a Reclamante. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 
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prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno 

com registros, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, em 

custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013192-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACY DE SOUSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÍVIDA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta MARIA IRACY DE SOUSA DE JESUS 

em face de BANCO CETELEM S.A. A controvérsia da demada cinge-se 

quanto realização de empréstimo bancário consignado em sua 

aposentadoria. Carreado aos autos, com a defesa, encontra-se contrato 

de empréstimo (id nº 12122618) pactuado em 11.02.2016, contendo 

assinatura, supostamente atribuída à parte Requerente, bem como cópia 

de seus documentos pessoais. Todavia, em sua exordial a parte 

Requerente nega ter pactuado qualquer contrato, bem como aduz ter 

ficado cega em virtude de complicações de diabetes no ano de 2011, 

motivo pelo qual não poderia ter assinado nenhum tipo de contrato. Desta 

forma, impõe-se a realização de perícia grafotécnica visando apurar se a 

assinatura aposta nos autos pertence à parte Requerente; porém, uma 

vez que a produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial 

encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a 

extinção do feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA 

SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA 

RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA 

APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA 

CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA 

DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA 

SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: 

Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo, sobretudo quando há 
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descontos mensais e sucessivos em benefício previdênciário. O art. 51, II 

da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do 

mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios 

princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de 

economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; 

bem como em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de 

Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, 

será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a 

alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao 

juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente 

julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO 

CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 

2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência 

a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca e, 

porque não dizer, deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013194-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACY DE SOUSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÍVIDA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta MARIA IRACY DE SOUSA DE JESUS 

em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia da demada cinge-se 

quanto realização de empréstimo bancário consignado em sua 

aposentadoria. Carreado aos autos, com a defesa, encontra-se contrato 

de empréstimo (id nº 12164942 e 12165004), contendo assinatura, 

supostamente atribuída à parte Requerente, bem como cópia de seus 

documentos pessoais. Todavia, em sua exordial a parte Requerente nega 

ter pactuado qualquer contrato, bem como aduz ter ficado cega em virtude 

de complicações de diabetes no ano de 2011, motivo pelo qual não poderia 

ter assinado nenhum tipo de contrato. Desta forma, impõe-se a realização 

de perícia grafotécnica visando apurar se a assinatura aposta nos autos 

pertence à parte Requerente; porém, uma vez que a produção de prova 

pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. 

Há inúmeros julgados que determinam a extinção do feito ante a 

necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo, 

sobretudo quando há descontos mensais e sucessivos em benefício 

previdenciário. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção 

do feito sem resolução do mérito ante a presente incompetência deste 

Juízo. Contudo, aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, 

em especial em sua faceta de economia processual e celeridade, 

insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como em consonância com o 

art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A 

incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar 

de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, 

os autos serão remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha 

de pensamento em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte 

acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. 

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA 

REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA 

DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A declaração de 

incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos 

autos àquele competente para a apreciação da lide, consoante disposto 

no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de impossibilidade técnica do 

Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as 

dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado 

para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido 

obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. Saliente-se que, no caso, a 

extinção do feito acarretaria prejuízos de ordem material à parte 

recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar nova demanda, em 

virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial provido, com a remessa 

dos autos para o juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal. (REsp 

1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, 

DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso destacar que a opção 

pela remessa dos presente autos ao Juízo competente ao invés de sua 

extinção sem resolução do mérito vai ao encontro da integração 

proporcionada entre os Juízos desta Comarca e, porque não dizer, deste 

Estado, com a implantação do Processo Judicial Eletrônico. Ex positis, com 

fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, §3º, NCPC, DECLINO a 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, devendo o feito ser 

redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sinop/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013193-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACY DE SOUSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)
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FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÍVIDA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta MARIA IRACY DE SOUSA DE JESUS 

em face de BANCO PAN S.A. A controvérsia da demanda cinge-se quanto 

realização de empréstimo bancário consignado em sua aposentadoria. 

Carreado aos autos, com a defesa, encontra-se contrato de empréstimo 

(id nº 12076605), contendo assinatura, supostamente atribuída à parte 

Requerente, bem como cópia de seus documentos pessoais. Todavia, em 

sua exordial a parte Requerente nega ter pactuado qualquer contrato, bem 

como aduz ter ficado cega em virtude de complicações de diabetes no ano 

de 2011, motivo pelo qual não poderia ter assinado nenhum tipo de 

contrato. Desta forma, impõe-se a realização de perícia grafotécnica 

visando apurar se a assinatura aposta nos autos pertence à parte 

Requerente; porém, uma vez que a produção de prova pericial no âmbito 

do Juizado Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros 

julgados que determinam a extinção do feito ante a necessidade de 

produção de perícia grafotécnica. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA 

DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO 

RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA 

DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A 

PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI 

ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. 

REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE 

DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA 

PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - 

Rel.: Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A 

perícia grafotécnica consiste em analisar a assinatura constante em um 

documento e verificar se houve fraude. Logo, temos a incompetência 

absoluta deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, 

tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do 

art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua 

escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar 

suas decisões, visando não desperdiça-lo, sobretudo quando há 

descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário. O art. 51, II 

da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem resolução do 

mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios 

princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em sua faceta de 

economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; 

bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo 

Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a 

alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao 

juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente 

julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO 

CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 

2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência 

a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca e, 

porque não dizer, deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009037-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. Em sua petição inicial a parte Requerente afirma que contratou 

os serviços da parte Requerida por valor pré-determinado em R$ 73,00 

(setenta e três reais) mensais; contudo, esta não vem prestando um 

serviço à contento e elevando injustificadamente a cobrança das faturas o 

que teria ensejado a inscrição indevida de seu nome em rol de 

inadimplentes. Por seu turno a parte Requerida aduz pela regularidade da 

inscrição. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerente 

trouxe aos autos extrato emitido pelo SCPC onde consta apontamento no 

valor de R$ 260,29 (duzentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) o 

qua esta utiliza-se para embasar seus pedidos, eis que tal valor, afirma, 

diverge do valor contratado. Em que pese os argumentos da parte 

Requerente, em sua defesa a parte Requerida demonstra que o valor de 

R$ 260,29 (duzentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) trata-se 

em verdade do débito consolidado referente às faturas vencidas e não 

pagas dos meses de julho/2014 (R$ 71,90), agosto/2014 (R$ 73,53), 

setembro/2014 (R$ 74,43) e outubro/2014 (R$ 40,43). Desta forma, tem-se 

por cristalina a origem e cálculo do débito negativado, eis que referido 

valor não se trata de uma única fatura, mas o produto da soma de quatro 

faturas. Uma vez que a parte Requerida satisfatoriamente cumpriu seu 

ônus probatório incumbia à parte Requerente trazer aos autos cópia das 

faturas que recebeu para demonstrar a alegada divergência de valores. 

Ainda nesta esteira de pensamento o pedido contraposto comporta 

acolhimento resultando do inadimplemento das faturas vencidas entre 

julho/2014 e novembro/2014 acrescidos ainda de juros, multa e multa 

contratual por cancelamento, conforme demonstrativo colacionado aos 

autos no corpo da contestação. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte 

Requerida a importância total de R$ R$ 307,25 (trezentos e sete reais e 

vinte e cinco centavos) atualizado pelo INPC a partir dos respectivos 

vencimentos e com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 
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partir da citação da parte Requerida e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009039-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. Em sua petição inicial a parte Requerente afirma que contratou 

os serviços da parte Requerida por valor pré-determinado em R$ 180,00 

(cento e oitenta reais) mensais; contudo, esta não vem prestando um 

serviço à contento e elevando injustificadamente a cobrança das faturas o 

que teria ensejado a inscrição indevida de seu nome em rol de 

inadimplentes. Por seu turno a parte Requerida aduz pela regularidade da 

inscrição. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. A parte Requerente 

trouxe aos autos extrato emitido pelo SCPC onde consta apontamento no 

valor de R$ 675,61 (seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos) o que esta utiliza-se para embasar seus pedidos, eis que tal 

valor, afirma, diverge do valor contratado. Em que pese os argumentos da 

parte Requerente, em sua defesa a parte Requerida demonstra que o 

valor de R$ 675,61 (seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos) trata-se em verdade do débito consolidado referente às faturas 

vencidas e não pagas dos meses de maio/2016 (R$ 118,20), junho/2016 

(R$ 203,88), julho/2016 (R$ 209,99) e agosto /2014 (R$ 143,54). Desta 

forma, tem-se por cristalina a origem e cálculo do débito negativado, eis 

que referido valor não se trata de uma única fatura, mas o produto da 

soma de quatro faturas. Uma vez que a parte Requerida satisfatoriamente 

cumpriu seu ônus probatório incumbia à parte Requerente trazer aos 

autos cópia das faturas que recebeu para demonstrar a alegada 

divergência de valores. Ainda nesta esteira de pensamento o pedido 

contraposto comporta acolhimento resultando do inadimplemento das 

faturas vencidas entre maio/2016 e abril/2017, conforme demonstrativo 

colacionado aos autos no corpo da contestação. Ex positis, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e PROCEDENTE 

o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte Requerente a pagar à 

parte Requerida a importância total de R$ 2.572,71 (dois mil e quinhentos e 

setenta e dois reais e setenta e um centavos) atualizado pelo INPC a partir 

dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros legais fixados 

em 1% ao mês a partir da citação da parte Requerida e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009557-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FREO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Efetuado o cotejo entre as teses sustentadas por ambas as 

partes, verifica-se que no dia 08.02.2017 a parte Requerente recebeu, via 

depósito realizado em caixa eletrônico, a importância de R$ 23.868,00 

(vinte e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais) e sob o argumento de 

que houve irregularidade no depósito houve o estorno de referido valor, 

em 09.02.2017. Contudo, neste intervalo, a parte Requerente aduz que 

efetuou transferência bancária em favor de terceira pessoa, 

alegadamente a autora do depósito acima, visando restituir os valores 

depositados a maior. Resta evidente que as informações bancárias 

disponibilizadas pela parte Requerida foram peça chave para que a parte 

Requerente fosse ludibriada. Pelo extrato anexado aos autos (id nº 

9365221) é possível, após cuidadosa observação, verificar que na 

movimentação referente ao depósito encontra-se escrito “Depos c/c 

Autoat” e embaixo consta “Ags3017maq025024seq05911” no valor de 

23.868,00 (vinte e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais), 

levando-se inferir que trata-se de depósito realizado por terminal de 

autoatendimento, ou seja, caixa eletrônico, realizado na Ag. 3017 da parte 

Requerida. Cabe ainda destacar que, apesar das alegações da parte 

Requerida, o extrato da conta emitido pelo sistema desta, demonstra 

claramente que o montante supra consta como já incorporado ao saldo 

disponível na conta do Requerente. Em que pese tratar-se de depósito não 

há no referido relatório qualquer referência a alertar a parte Requerente 

que tratar-se-ia de uma modalidade de depósito, no caso o cheque, que 

demanda certo tempo para sua compensação e liberação. Ou seja, não 

havia nenhum indicativo que referido valor encontrava-se bloqueado para 

conferência ou mesmo o cuidado em não incorporar o valor depositado, de 

antemão ao saldo disponível para o correntista. A Requerida possui culpa 

ao manter um sistema sem informações claras e precisas, violando 

inclusive o direito à informação disposto no art. 6º, CDC. Neste sentido, 

incumbia à parte Requerida demonstrar, nos termos do art. 6º, VIII, CDC e 

art. 373, II, CPC que seu sistema de informações reproduzia fielmente, a 

seus clientes, o estado real de suas transações. Porém, ao contrário, 

resta devidamente comprovado nos autos que referido relatório constava 

como liberado valores depositados via envelope, que sabidamente 

demanda período de compensação. Uma vez que os débitos atualmente 

existentes na conta bancária da parte Requerente decorrem de culpa da 

parte Requerida que induziu aquele em erro devem ser referidos débito 

tidos como inexistentes. Em sua exordial a parte Requerente pleiteia o 

estorno integral do valor de R$ 23.868,00 (vinte e três mil e oitocentos e 

sessenta e oito reais); contudo, tal pedido não comporta acolhimento, isto 

porque o autor deixa claro que referido valor foi depositado a maior em 

sua conta. Logo, lhe restitutir todo esse valor incorreria em enriquecimento 

indevido de sua parte. Sobre a destinação dos valores, somente a Sra 

MARIA CRISTINA P. ALMEIDA, inscrita no CPF nº 059.755.281-94, possui 

legitimidade ativa para pleitear em face da Instituição Financeira Requerida 

no que tange ao estorno do depósito via TED que afirma ter realizado. E 

em face desta terceira pessoa, deve a parte Requerente pleitear o 

adimplemento dos valores correspondentes ao curso que adquiriu. Na 

seara dos danos materiais, assiste razão à parte Requerente, nestes 

autos, tão somente a declaração de inexistência de débitos, no montante 

do valor estornado. No tocante ao prejuízo moral a parte Requerente não 

demonstrou qualquer ofensa a seu direito de personalidade. Isto porquer, 

além de trazer aos autos (ids nº 9365317 e 9365338) cartas de 

notificação do SPC e SERASA, que por si só não comprova a efetiva 

inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes; ainda, os valores ali 

contidos, R$ 512,31 (quinhentos e doze reais e trinta e um centavos), 

referem-se a contrato de financiamento, conforme se pode ler no 

comunicado do SERASA. E, não obstante os valores são absolutamente 

divergentes, posto que no extrato bancário apresentado nos autos, o 

saldo negativo de sua conta bancária é de R$ 44.956,41. Assim, resta 

claro que, se houve negativação do nome da parte Requerente, esta não 

decorreu dos fatos discutidos nestes autos, como tenta fazer crer. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na inicial, tão somente para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS no 

montante de R$ 23.868,00 (vinte e três mil e oitocentos e sessenta e oito 

reais) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 
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RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013384-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia dos presentes autos cinge-se quanto à 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É 

na delimitação da causa de pedir e do pedido que a atividade jurisdicional 

encontra seu limites. Desta forma, uma vez que, em sua petição inicial, a 

parte Requerente não negou a existência de relação jurídica, limitando-se, 

em suas palavras a afirmar que “desconhece a dívida em questão”; e, uma 

vez que a parte Requerida trouxe aos autos demonstrativo de origem do 

débito, referente ao inadimplemento das faturas vencidas entre fevereiro e 

maio/2015 o ônus probatório retorna à parte Requerente em demonstrar 

que encontrava-se adimplente. Como dito, em sua petição inicial a parte 

Requerente descreveu genericamente os fatos limitando-se a arguir pelo 

desconhecimento do débito, o que não implica dizer que não há relação 

jurídica; todavia, após a oferta de contestação, na qual a parte Requerida 

afirma pela impossibilidade de exibição de contrato escrito ante a 

modalidade de contratação, a parte Requerente em sua impugnação à 

contestação altera o teor de sua tese e passa a, explicitamente, aduzir 

pela inexistência de relação jurídica. Pela prova produzida pela parte 

Requerida o nº 2089066772 utilizado como origem dos débitos 

negativados, trata-se do número das contas. Ora, se a parte Requerente, 

não nega possuir relação jurídica com a parte Requerida, bastaria trazer 

aos autos as faturas vencidas entre fevereiro e maio/2015 visando 

demonstrar a discrepância de informações entre estas. No que tange a 

valor da prova, as telas sistêmicas, neste caso em concreto devem ser 

aceitas, visto que não se objetivam a provar a existência de relação 

jurídica, mas sim a origem dos débitos. E, uma vez utilizadas, era 

perfeitamente viável à parte Requerente, como destacado supra, trazer 

aos autos contraprova sobre os valores que lhe imputam como devedor. 

Ademais, o ônus em provar a inexistência de débitos incumbe ao devedor, 

ora parte Requerente, e não ao credor, ora parte Requerida. Por fim, 

deve-se observar que ainda que presente a relação de consumo, 

mormente quanto a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, CDC, este 

por si só não exime o autor a trazer aos autos provas mínimas do fato 

constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, CPC. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013194-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8013194-44.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, OBRIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. REQUERENTE: IREMAR ANDRADE DA SILVA REQUERIDO: 

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos 

denoto que a parte autora é ilegítima para figurar no polo ativo da 

demanda. Narra o autor que adquiriu três lotes no Loteamento Betel de 

Higo Reinaldo de Pontes, que, por sua vez, havia adquirido o imóvel em 

questão de Imobiliária Irmãos Nogueiras Ltda, sem demonstrar a efetiva 

existência de tal negociação, pugnando pela condenação da reclamada 

em obrigação de fazer consistente na entrega diretamente ao autor dos 

boletos referentes às parcelas dos lotes. Dessa forma, o autor seria 

cessionário do contrato de compra e venda celebrado originariamente 

entre Higo Reinaldo de Pontes e Imobiliária Irmãos Nogueiras Ltda – AGN 

Imobiliária. O Código Civil não disciplina especificamente a cessão de 

posição contratual, embora sempre tenha sido admitida pela doutrina, 

inspirada na ideia de que o contrato, sendo valor econômico, pode ser 

transferido como uma coisa (Orlando Gomes, Contratos, 26ª ed., Forense, 

2007, p. 175 e Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, v. II, 

Forense, 2010, p. 382). Não havendo disciplina específica da cessão da 

posição contratual, os institutos que mais se aproximam dela, e que 

poderão contribuir para solucionar os temas que lhe dizem respeito, são a 

cessão de créditos e a assunção de débitos, de que tratam os artigos 286 

a 298 e 299 a 303 do Código Civil. Em todo caso, a cessão da posição 

contratual com substituição de uma parte por outra exige expressa 

anuência das partes originárias para sua validade. Nesse sentido, as 

lições de Ruy Rosado de Aguiar Júnior em seu Extinção dos contratos por 

inadimplemento do devedor, AIDE, 2003, p. 29, Luís Renato Ferreira da 

Silva, Cessão da Posição Contratual, em Teoria Geral dos Contratos, 

Coord. Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni, Atlas, 2011, págs. 394/408, 

págs. 401/402, e Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, v. 

II, Forense, 2010, p. 382. O contrato de compra e venda celebrado 

originariamente entre Higo Reinado e a Imobiliária ré prevê na Cláusula 8ª 

que: “Até que não seja outorgada, na forma da cláusula 7ª a escritura 

pública definitiva ao compromissário comprador, este não poderá 

transferir/ceder a posse do terreno, bem como, os direito e obrigações do 

presente contrato a terceiros, sem a anuência prévia e por escrito da 

compromitente vendedora, podendo assim proceder diretamente no 

estabelecimento da mesma, mediante pagamento de todas as despesas 

decorrente do ato da cessão”). Assim, era necessário que se 

comprovasse a anuência da apelada quanto à cessão da posição 

contratual efetivada tanto em relação à cessão, contudo, não há nos 

autos prova de que a ré tenha anuído a suposta cessão efetivada. 

Ademais, ainda que houvesse procuração pública, tal documento não 

afasta a necessidade da anuência da vendedora do imóvel com relação 

às cessões contratuais havidas. No mesmo sentido posiciona-se a 

jurisprudência: “Não se pode cogitar de cessão de posição contratual. 

Para que se opere regularmente a cessão do compromisso de compra e 

venda pelo promitente comprador como cessão de posição contratual a 

terceiro, é necessário o consentimento inequívoco do promitente 

vendedor, em observância à regra geral do artigo 299, caput, do Código 

Civil. (José Osório de Azevedo Júnior, “Compromisso de Compra e 

Venda”, 5a ed., Malheiros, p. 257). Por não ter havido anuência da autora 

(cedida), não assiste razão Maria, terceira interessada, ao afirmar que 

dever ia  f igurar  no po lo  pass ivo da l ide. ”  (Ap .  n . 

0066346-23.2012.8.26.0224, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 20.10.2015). 

“Compromisso de compra e venda. Revisão. Cessão sem anuência do 

vendedor. Desdobro do lote. Ilegitimidade ativa do cessionário. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.” (Ap. n. 0149606- 98.2006.8.26.0000, rel. 

Des. Claudio Godoy, j. 9. 8.2011). Como se sabe, “ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizados pelo 

ordenamento jurídico”, logo, de rigor reconhecer a ilegitimidade passiva 

para julgar o presente processo extinto sem resolução do mérito, não 

tendo sido ilícita a conduta da ré de não enviar os boletos referentes aos 

lotes ao promovente. Diante do exposto, ante a ilegitimidade no pólo ativo 

da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e no artigo 8º, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 
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advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (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: 

1002770-28.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

DANIELLE BUENO FERNANDES REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de reparação por danos materiais e 

morais, alegando a autora que comprou no site da companhia aérea pelo 

valor de R$ 2.140,28 (Dois mil, cento e quarenta reais com vinte e oito 

centavos) no dia 20/10/2016, duas passagens (ida e volta) de avião, a 

primeira com embarque dia 14/01/2017 às 18:40 saindo de Cuiabá/MT, com 

destino a Buenos Aires/ARG, com chegada prevista para 21:55 do mesmo 

dia, com uma escala em São Paulo. Ocorre que na ida a autora teve 

problemas no trecho adquirido, vez que o avião que sairia de Cuiabá para 

realizar o desembarque e proceder à conexão em São Paulo chegaria 

após o horário previsto para a conexão, situação que somente foi 

verificada na data da viagem e, sendo assim, considerando que a data 

prevista da chegada à Buenos Aires era no 14/01/2017, requer a 

indenização pela diária paga no hotel naquela Cidade, já que chegou 

somente no dia 15/01/2017 e indenização por danos morais. A ré, em 

defesa, sustenta que houve culpa exclusiva da promovente e pleiteia a 

improcedência da ação (id. 7158904). O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que não houve responsabilidade pelo erro no ato da 

contratação do transporte de vender trecho aéreo com conexão 

impossível de ser realizada. Dos autos, verifico que assiste razão à autora 

pois é evidente que na compra esta não comprou separadamente as 

viagens de Cuiabá a São Paulo e, após, São Paulo a Buenos Aires, mas 

sim inseriu no sistema da Gol que a sua viagem seria de Cuiabá a Buenos 

Aires, tanto é assim que foi emitido um único bilhete de ida e volta da 

compra (id. 5084833, p.1). A falha na prestação dos serviços resta 

configurada na desídia da ré em emitir passagens com conexão 

incompatível entre os voos, violando os princípios da confiança depositada 

pelo consumidor e boa-fé, situação que causou transtornos inegáveis à 

promovente que chegou no destino final apenas no dia posterior ao que 

inicialmente estava previsto. Nestes casos, a jurisprudência defere o 

pedido de danos decorrentes da incompatibilidade de voos por culpa da 

ré, senão vejamos: RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL E 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE 

INCOMPATIBILIDADE NO HORÁRIO DE VOO COMPROVADA. RÉ QUE NÃO 

SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA. ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, NCPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. 1. 

Narra a autora que adquiriu da empresa recorrida passagens para viajar 

até a cidade de Maceió/AL e que dias antes do voo, ao revisar os bilhetes 

de passagem, constatou que as conexões tinham tido o horário alterado, 

de forma que não chegaria ao seu destino no horário previsto 

anteriormente. Pleiteia a indenização por danos materiais, referente ao 

valor da passagem, bem como por danos morais. 2. Sentença que julgou 

improcedente os pedidos autorais. 3. A ré é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, porquanto facilitou e efetuou as vendas das passagens aos 

autores. 4. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabia à parte ré 

demonstrar ter prestado a devida informação à consumidora quanto à 

mudança de horário entre as conexões de seu vôo, de modo que ficasse 

ciente de que não chegaria a Porto Alegre no horário previsto quando da 

compra dos bilhetes. 5. Sendo assim, cabível a condenação da ré ao 

pagamento, na forma simples, dos danos materiais, no valor de R$ 458,24, 

com relação à compra de nova passagem. 6. Quanto aos danos morais 

pleiteados, ainda que inegáveis os aborrecimentos sofridos pela autora, 

sobretudo pela necessidade de aquisição de nova passagem aérea e 

pelas tentativas inexitosas de resolver o problema junto à ré, não se tem 

como caracterizados. Isso porque os danos morais somente se 

caracterizam quando há efetivo abalo psicológico, dor moral, sofrimento, 

angústia, de forma a violar a dignidade da pessoa humana e não há prova 

nos autos de que o incômodo sofrido tenha atingido a esfera íntima da 

parte autora. 7. Sentença reformada para condenar a parte ré ao 

pagamento de indenização por materiais no valor de R$ 458,24. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006935639, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Julgado em 22/02/2018) Portanto, restou incontroversa a falha na 

prestação de serviços da ré no atendimento aos consumidores e, não 

tendo provado a culpa exclusiva da autora no sentido de que comprou 

isoladamente as viagens debatidas, faz jus a autora à reparação por 

danos materiais oriundos do pagamento de diária de hotel não utilizada por 

culpa da ré e reparação de ordem extrapatrimonial. 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 se reveste 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$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), para cada parte Requerente é razoável de acordo com a lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto. Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para: 1. CONDENAR a parte requerida a 

pagar importância R$ 119,35 (cento e dezenove reais e trinta e cinco 

centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais a contar da 

citação; e, 2. CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para a requerente, 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 do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000307-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI TEREZINHA MARCHIORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1000307-16.2017.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ARRAS OU SINAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ARLEI TEREZINHA 

MARCHIORO REQUERIDO: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 
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Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Em síntese, aduz a autora que em 20/11/2016 celebrou com a 

requerida uma promessa de compra e venda relativo a um Lote Urbano, 

com valor total de R$ 158.602,04, a ser pago em uma entrada de 4 

parcelas de R$ 1.189,51, representados por cheques, um a vista na data 

da proposta, e 03 pré-datados para 25/12/2016, 25/01/2016 e 25/02/2016. 

Narra que na data que recebeu o contrato não concordou com algumas 

cláusulas contratuais e diante do receio de não conseguir arcar com o 

valor do contrato decidiu não assiná-lo. Aduz que procurou a demandada 

para restituição dos valores da entrada representados pelos cheques, 

entretanto a demandada informou que o valor se tratava de sinal e que 

não seria restituído. Pugna pela antecipação da tutela para que seja 

suspensa a cobrança dos cheques. A tutela antecipada foi deferida por 

este juízo. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a legitimidade da cobrança 

debatida, até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Dos 

autos, verifico que a parte reclamada comprovou a inequívoca ciência da 

autora de que o valor de R$ 4.758,04, que seriam pagos através de 

cheques pré-datados em quatro parcelas significava ARRAS do negócio 

jurídico, até porque a própria promovente juntou o recibo emitido pela ré 

que continha tal informação (id. 4539832, p.1) Deste modo, a desistência 

imotivada da compradora, conforme esta delineia na peça inicial, importa 

na perda do valor pago a título de sinal, a teor do que dispõe o art. 418 do 

Código Civil: Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o 

contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução 

for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por 

desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e 

honorários de advogado. Portanto, a retenção do sinal decorre de 

expressa disposição legal, de maneira que não há como, na hipótese, a 

autora reaver o valor pago a título de arras, como consequência natural do 

desfazimento do contrato verbal de compra e venda do imóvel a que deu 

causa a compradora. Apenas para registro, seguem precedentes: DIREITO 

CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. 

INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

CABIMENTO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PELO VENDEDOR. 

INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. CABIMENTO. ARRAS. 

SEPARAÇÃO. 1. A rescisão de um contrato exige que se promova o 

retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos 

contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de 

rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do 

STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de 

parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos 

suportados, notadamente as despesas administrativas havidas com a 

divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e 

taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo 

comprador. 2. O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 10% 

e 25% - deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada caso. 3. 

Nesse percentual não se incluem as arras, pagas por ocasião do 

fechamento do negócio e que, nos termos do art. 418 do CC/02 (art. 1.097 

do CC/16), são integralmente perdidas por aquele que der causa à 

rescisão. 4. As arras possuem natureza indenizatória, servindo para 

compensar em parte os prejuízos suportados, de modo que também 

devem ser levadas em consideração ao se fixar o percentual de retenção 

sobre os valores pagos pelo comprador. 5. Recurso especial a que se 

nega provimento. (REsp 1224921/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011). Os demais 

Tribunais Pátrios não destoam desse entendimento: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE BEM IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. 

PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. 

DESCABIMENTO. PACTUAÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. 

DESISTÊNCIA POR PARTE DO COMPRADOR. DIREITO À RETENÇÃO DO 

SINAL PELO OUTRO CONTRATANTE. ART. 418 DO CC. 1. Trata-se de 

ação de cobrança na qual busca a autora reaver o valor pago a título de 

arras em contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel do 

qual veio a desistir. 2. Verifica-se, no caso dos autos, que a parte autora 

deu causa ao desfazimento do negócio - fato admitido pela própria - por 

motivos pessoais, ou seja, em razão de fatos não imputáveis à ré. 3. Em 

que pese a inexistência de contrato escrito contendo previsão de perda 

do sinal ou cláusula penal em caso de desistência, denota-se do recibo 

firmado pela promitente vendedora (fl. 07) que o valor de R$ 5.000,00 foi 

pago pela promitente compradora a título de arras. 4. Assim, aplicável ao 

caso em tela o art. 418 do CC, o qual preceitua: "Se a parte que deu as 

arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, 

retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem 

as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o 

equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado." 5. 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE 

COMPRADOR - RESCISÃO CONTRATUAL - AGRAVO RETIDO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - RECURSO NÃO PROVIDO 

- MÉRITO - CLÁUSULA PENAL - PERDAS E DANOS - RESTITUIÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO DE 10% MANTIDA - RAZOABILIDADE - 

EXCLUSÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SINAL - POSSIBILIDADE - 

DEVIDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

SOBRE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS AO 

PROMITENTE-COMPRADOR - TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS 

DE MORA - CITAÇÃO - TAXA DE FRUIÇÃO - INCLUSÃO DO VALOR DA 

AVALIAÇÃO ACRESCIDO PELA EVENTUAL BENFEITORIA REALIZADA - 

INOVAÇÃO RECURSAL – SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA MANTIDA - 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. [...]. Se o 

promitente comprador, em razão de sua inadimplência, deu causa à 

rescisão contratual, possível a retenção pela promitente vendedora do 

sinal pago a título de arras. [...]. (TJ-MS - APL: 01028188920068120008 

MS 0102818-89.2006.8.12.0008, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, 

Data de Julgamento: 25/11/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

28/11/2014). Assim, verificada que o negócio jurídico se desfez por 

desistência exclusiva da autora, revela-se devida a cobrança do valor a 

título de arras expressada na quantia de 4.758,04 pela ré, não havendo o 

que se falar em restituição deste valor ou indenização por danos morais. 

Diante de todo o exposto, revogo a tutela antecipada e julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte 

autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT0013260A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1002467-48.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA REQUERIDO: OI MOVEL 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. I – Do julgamento antecipado. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

II – Do mérito Narra a parte reclamante que em virtude de débito que não 

contratou, passou a ser vítima de cobrança indevida realizada pela 

requerida, , razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Em contestação, a reclamada 
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suscita a preliminar de necessidade de perícia e alega que houve a 

contratação dos serviços pela reclamante, requerendo a improcedência 

da ação. Rejeito a preliminar deduzida pela ré, pois a perícia é medida 

desnecessária para o julgamento do feito, sendo possível decidir a 

questão com os elementos de provas já acostados no processo. 

Compulsando os autos verifico que as provas apresentadas pela são 

insuficientes para comprovar a contratação de serviço de telefonia para 

chip de celular, eis que colacionou nos autos apenas um prints do seu 

sistema interno, não demonstrando a ré a efetiva contratação mediante 

atendimento telefônico ou o uso dos serviços pela reclamante, de forma 

que reforça a versão desta de que houve cobrança por dívida inexistente 

por culpa da ré. Assim, na medida que cabia à requerida apresentar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora e desse ônus não 

se desincumbiu, pois não provou a regularidade da dívida objeto da ação, 

seja com o envio de faturas, comprovante de pagamento parcial, 

gravações telefônicas ou por outros meios técnicos acessíveis pela 

empresa, impõe-se declarar a inexigibilidade dos débito objeto da ação (id. 

4292845). Por outro lado, no que tange aos danos morais, verifico que a 

parte reclamada não efetivou a inscrição do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, havendo somente a realização de 

cobranças, sendo assim, entendo como mero dissabor o recebimento das 

faturas enviadas pela ré, fato insuscetível de gerar danos morais. Neste 

sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL – LIGAÇÕES PARA CORREÇÃO DE CADASTRO E ENVIO DAS 

FATURAS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A indenização por 

dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição 

Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar 

demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade 

da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia 

e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 2. 

A simples cobrança indevida e as ligações feitas ao Serviço de 

Atendimento ao Cliente não são capazes, por si só, de configurar dano 

moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome 

do consumidor no cadastro de inadimplentes. (Ap 77505/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) Logo, como era 

incumbência da parte reclamante produzir prova capaz de amparar as 

suas alegações iniciais, contudo, contra ela se volta à constatação de que 

o cenário probatório é insuficiente para formar a convicção do juízo, na 

forma do artigo 373, inciso I, do CPC. Desta feita, para que o pedido 

deduzido na inicial seja julgado procedente, não basta alegar, deve-se 

carrear aos autos provas robustas que corroborem as alegações e, 

mormente pela ausência de inscrição do nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, o pleito de danos morais é improcedente. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da ação, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54, Lei 9.099/95). P.I.C. Após o trânsito em julgado da presente sentença, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. A parte 

Requerente aduz que solicitou o cancelamento da linha telefônica objeto 

da presente demanda e posteriormente teve seu nome inscrito em 

cadastro de inadimplentes. Por seu turno a parte Requerida aduz que o 

cancelamento da linha telefônica foi em virtude de inadimplência. Resta 

como pontos controversos a solicitação de cancelamento do serviço e a 

regularidade da negativação. Ainda que inegável a incidência das normas 

do Código de Defesa do Consumidor, a pleiteada inversão do ônus da 

prova com fulcro no art. 6º, VIII, CDC não tem o escopo de elidir o ônus do 

consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. A inversão 

do ônus da prova trata-se de meio facilitador de sua defesa em Juízo à 

aquelas situações em que o consumidor é tecnicamente hipossuficiente e 

não dispõe de meios de produzir a prova necessária; todavia, a prova da 

solicitação de cancelamento tratava-se de prova facilmente produzida pela 

parte Requerente que, frisa-se, não trouxe aos autos número de protocolo 

ou nem ao menos especificou quando teria se dado aludida solicitação. 

Neste sentido destaca-se o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 

Incumbe à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando-se a alegações, desprovidas do suporte 

probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Parte requerente que alega ter contratado 

serviço de telefonia da empresa requerida e ter solicitado o seu 

cancelamento, mas que, todavia, não informou o protocolo comprovando o 

cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer documento 

demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o contrato 

ainda estava vigendo. Sentença mantida. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 235897920168110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016 - grifo nosso) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TV A CABO, 

INTERNET E TELEFONE. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. PORTABILIDADE SOMENTE QUANTO À LINHA 

TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DOS OUTROS SERVIÇOS. DÉBITOS EXIGÍVEIS. DANO 

MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Caso em que o autor alega ter solicitado a portabilidade 

dos serviços prestados pela demandada para a empresa GVT, entretanto 

continuou recebendo faturas enviadas pela ré. Ocorre que o único serviço 

passível de portabilidade é o de telefonia, competindo ao consumidor 

solicitar o cancelamento dos demais. Não tendo o autor demonstrado a 

solicitação de cancelamento, o que aduz ter feito somente em sede 

recursal, não juntando sequer número de protocolo, tem-se como lícita a 

cobrança pelos serviços de internet e TV a cabo. Deste modo, sendo os 

débitos exigíveis, correta a cobrança dos valores e, ante a inadimplência 

do autor, lícita a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Por conseguinte, não há falar em dano moral. Sentença mantida 

pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(TJRS, Recurso Cível Nº 71004556759, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014 - 

grifo nosso). Desta forma, não havendo prova de que houve a solicitação 

do cancelamento dos serviços tem-se por devido os débitos destes 

oriundos o que torna regular a inscrição do nome da parte Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito. A comprovação da solicitação de 

cancelamento, ou mesmo a informação da data em que esta ocorreu, 

configuraria marco temporal hábil a verificar se os débitos ora em 

discussão, vencidos em 10.12.2014, se deram antes ou após a dita 

solicitação; bem como, por tratar-se de fato constitutivo do direito do autor, 

nos termos do art. 373, I, CPC, ao afirmar que não possui débitos, era seu 

ônus trazer aos autos a prova de adimplemento das últimas faturas. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia cinge-se quanto a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito que afirma ser 

indevido. Inicialmente quanto ao valor da causa o art. 292, §3º, CPC 

permite ao juiz a correção de ofício do valor da causa quando verificar 

que esta “não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor”. Por expressa disposição do 

art. 291, NCPC à toda causa deverá ser atribuído um valor. Em sua 

exordial a parte Requerente atribuiu à causa o valor de R$ 130,18 (cento e 

trinta reais e dezoito centavos), correspondentes ao débito que buscava 

ver declarado inexigível; todavia, ainda postulou a condenação da parte 

Embargante em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

motivo pelo qual o valor da causa é obtido pela soma destes valores. Em 

sua exordial a parte Requerente negou a existência de contratação do 

serviço; contudo, em sede de contestação a parte Requerida trouxe aos 

autos contrato de prestação de serviços telefônicos com cópia dos 

documentos pessoais do autor. Não se verifica a necessidade de perícia 

grafotécnica uma vez que, ao contrário ao alegado, há notória semelhança 

nas assinaturas; bem como, não se pode olvidar que a foto do RG 

apresentado pela parte Requerida, em versão colorida (id nº 10697042) é 

idêntico ao RG apresentado pela parte Requerente em preto em branco (id 

nº 7357163).Neste sentido já decidiu a Turma Recursal do E. TJMT: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO 

QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DO CONTRATO. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. Diferente do 

assinalado pelo juízo de origem, não há se falar em declaração de 

inexistência do débito objurgado, na medida em que restou comprovado 

nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, conforme 

“Proposta de Adesão”, devidamente assinado pela consumidora e 

colacionado na contestação e razões recursais. 4. Caso em que a 

empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato 

assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé e, por tal motivo, impossível o acolhimento do pedido de desistência 

com fulcro no Enunciado nº 90 do FONAJE. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Por fim, havendo prova da existência de 

relação jurídica, bem como origem do débito, impõe-se a procedência do 

pedido contraposto. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela parte Requerente e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para 

CONDENAR a parte Requerente a pagar à parte Requerida a importância 

total de R$ 134,65 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco 

centavos) atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a 

incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da 

parte Requerida e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. RETIFIQUE-SE o VALOR DA CAUSA para constar o 

valor atribuído pela parte Requerente em sua petição inicial no patamar de 

R$ 10.130,18 (dez mil e cento e trinta reais e dezoito centavos). Ainda, 

CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8012734-57.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: J A POLA TRANSPORTES EIRELI - ME REQUERIDO: 

LONTANO TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Versa a ação sobre cobrança fundada em contrato de prestação de 

serviços de transporte de cargas, narrando a empresa autora que foi 

contratada no dia 13 de março de 2015, para realizar um frete para a 

requerida com saída da empresa Cargill Agrícola S/A de Sorriso/MT, e 

destino à Santarém/PA. Porém, em 18 de março de 2015, o veículo da 

requerente, ao trafegar na BR 163, sentido Santarém/PA, nas 

proximidades da base do Exército Brasileiro, se envolveu em um acidente 

de trânsito, sendo que a carga se espalhou por toda a pista e, 

consequentemente frustrou a entrega da mercadoria no destinatário. A 

parte autora alega que o frete foi contratado pelo valor de R$ 10.976,30 

(dez mil novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos). Assim, 

afirma a empresa autora que recebeu apenas referente ao adiantamento 

do frete apenas o valor de R$ 8.607,76 (oito mil seiscentos e sete reais e 

setenta e seis centavos), sendo que o valor 2.368,54 (dois mil trezentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) não foi pago pela 

requerida. A parte autora aduz que a carga avariada possui seguro e que 

o ocorrido não teria o condão de excluir a responsabilidade da ré em 

relação ao pagamento do restante do valor do frete. Nota-se que a 

pretensão da parte autora envolve, além da cobrança do frete, discussão 

do seguro dos danos ocorridos com a carga transportada, devendo ser 

aplicável ao caso a Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte 

rodoviário de cargas por conta de terceiros, mediante remuneração, e que 
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prevê em seu artigo 18 que: “Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à 

reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte 

interessada.” Nesse sentido, a pretensão da parte autora com relação à 

cobrança dos valores decorrentes da prestação de serviços de 

transporte da carga está prescrita. Isso porque a Lei nº 11.442/2007 

dispõe expressamente sobre o prazo prescricional para as ações 

provenientes de contratos de transporte rodoviário de cargas, como é o 

caso dos autos. Nesta linha, ante a existência de norma específica sobre 

a matéria, tal disposição deve prevalecer sobre as demais, em atenção ao 

princípio da especialidade das normas. Segundo os dizeres do professor 

CARLOS MAXIMILIANO: “Se existe antinomia entre regra geral e a peculiar, 

específica, esta, no caso particular, tem a supremacia. Preferem-se as 

disposições que se relacionam mais direta e especialmente com assunto 

de que se trata. (omissis) Supõe-se que o legislador, e também o escritor 

do Direito, com o necessário método, cautela, segurança; de sorte que 

haja unidade de pensamento, coerência de ideias; todas as expressões 

se combinem e se harmonizem. Militam as probabilidades lógicas no 

sentido de não existirem, sobre o mesmo objeto, disposições 

contraditórias ou entre siincompatíveis, em repositório, lei, tratado, ou 

sistema jurídico”. No mesmo sentido, a jurisprudência: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO Sentença que 

reconheceu a prescrição ânua prevista no artigo 18 da Lei nº 11.442/07 e 

julgou extinto o processo. Pretensão de que a prescrição seja regulada 

pelo artigo 206, § 3º, V do Código Civil. NÃO CABIMENTO: Nas ações que 

visam a reparação de danos ocorridos durante o transporte rodoviário de 

cargas, aplica-se o prazo prescricional de um ano, previsto no artigo 18 

da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007. A existência de norma 

específica sobre a matéria deve prevalecer sobre as demais, em atenção 

ao princípio da especialidade das normas. Manutenção da r. sentença que 

reconheceu a prescrição ânua. RECURSO DESPROVIDO.”(Apelação mºº 

0009125-26.2011.8.26.0157, 37ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, Rel. 

ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 28.01.2014.) “Apelação. Ação de 

indenização por perdas e danos c.c. lucros cessantes. Contrato de 

transporte terrestre. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar 

rejeitada. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor 

afastada. Prescrição ânua prevista no artigo 18 da Lei nº 11.442/07 

reconhecida. A existência de norma específica sobre a matéria deve 

prevalecer sobre as demais, em atenção ao princípio da especialidade das 

normas. Direito de regresso contra a seguradora não reconhecido. 

Cláusula de exclusão expressa da responsabilidade que se aplica ao 

presente caso. Recurso parcialmente provido.” (Apelação n.º 

0015283-03.2013.8.26.0004, 37ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP, j. 

01.12.2015) Assim, uma vez que a ação foi distribuída somente em 

15.07.2016, depois de ter decorrido prazo superior a um ano a partir da 

ocorrência dos fatos narrados, que se deram em 18.03.2015, conforme 

afirmado pela parte autora na inicial, de rigor o reconhecimento da 

prescrição, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/15. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONES CARLOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1001978-74.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA]. REQUERENTE: RONES 

CARLOS BORGES REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos etc. 

Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento 

e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de reclamação que 

visa inibir o corte do fornecimento de água na residência do autor com 

pedido de danos materiais por cobranças de faturas acima da média 

mensal pela empresa ré. Em defesa, a reclamada alega que inexiste dano 

a ser indenizado pois não incorreu em qualquer ilícito, já que os valores 

cobrados foram decorrentes de vazamento por culpa do consumidor, 

requerendo a improcedência da ação. Inicialmente, rejeito a preliminar de 

incompetência do juízo vez que a prova pericial é desnecessária no caso 

subjudice, sendo possível proferir uma decisão segura sobre a causa com 

base nos elementos de prova coligidos aos autos. Relativamente à 

distribuição do ônus da prova, consigno que, além de se tratar de hipótese 

de inversão ope legis, por força do CDC, é impossível à parte autora 

provar que não consumiu o volume de água que lhe está sendo cobrado. 

Ainda, verifica-se que a ré não trouxe provas inequívocas sobre a 

alegação de que poderia ter ocorrido vazamento no imóvel da parte 

autora, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Assim 

sendo, alegando o consumidor a existência de cobrança indevida, 

porquanto destoante do consumo médio mensal de sua residência, deveria 

a empresa Recorrente demonstrar a regularidade da mesma, ou seja, que, 

de fato, houve a utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento 

considerável, mister do qual não se desincumbiu. Portanto, inexistindo 

qualquer anomalia no consumo de água utilizado pela parte consumidora, 

tem-se como indevido os aumentos significativos e pontuais registrados 

na fatura em análise. Dessa forma, impõe-se a adequação do valor das 

faturas objurgadas à média de consumo apurado nos 6 meses 

imediatamente anteriores cobrados. No mesmo sentido, a jurisprudência: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXCESSO DE CONSUMO DE ÁGUA. 

FATURA EMITIDA EM VALOR SUPERIOR AO USUAL. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 373, II, DO CPC, NÃO DESINCUMBIDO. 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. EMISSÃO DE NOVA FATURA PELA 

MÉDIA MENSAL. 1. O aumento excessivo e abrupto no consumo, sem 

razões aparentes, afasta a presunção de legalidade, inerente aos atos 

praticados pela demandada, com relação à fatura ora impugnada. 2. Além 

disso, a demandada não trouxe aos autos nenhum indício probatório 

acerca de eventual vazamento interno na unidade de consumo da autora, 

ônus que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC, mormente 

considerando sua atividade, não sendo plausível atribuir tal encargo à 

autora, notadamente hipossuficiente na relação. 3. Diante da ausência de 

comprovação quanto ao efetivo consumo de água, conclui-se pela 

incorreção da medição, pela que a desconstituição da fatura, com a 

emissão de nova pela média mensal dos últimos doze meses posteriores à 

fatura impugnada é medida que se mostra adequada. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007211550, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em 13/12/2017) ECURSO INOMINADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA MUITO SUPERIOR À 

MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO DO VALOR DA FATURA À MÉDIA DOS 

MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Se o consumo apurado na residência do consumidor é 

exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, 

deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses 

anteriores. A suspensão indevida do fornecimento de água em razão do 

não pagamento de valores questionados pelo consumidor enseja a 

compensação por danos morais. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais que 

atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 

aos precedentes desta Turma Recursal. Sentença mantida pelos próprios 

fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Dessa 

forma, não se desincumbindo de provar que o defeito não existiu, como 

lhe incumbe o art. 14, §3º, inciso I do CDC e o art. 6ºVIII, já arrazoado, a 

responsabilidade objetiva se impõe nos termos do art. 14, caput do CDC, 

pelo qual, concluo que procede a pretensão de refaturamento das faturas 

do mês de novembro e dezembro de 2012. Contudo, entendo que o cálculo 

deve ter como parâmetro, o consumo médio registrado nos 06 meses 
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imediatamente anteriores. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

106781620138110009/2015, Turma Recursal Única, Rel. Nelson Dorigatti, 

julgado e publicado do DJE em 25.08.2015). Desta feita, entendo pela 

procedência da demanda para declarar a inexigibilidade das faturas dos 

meses de julho de 2016, no valor de R$ 146,21 e agosto de 2016, no valor 

de R$ 152,18. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para: a) DECLARAR a inexigibilidade das faturas dos meses de julho de 

2016, no valor de R$ 146,21 e agosto de 2016, no valor de R$ 152,18, e; 

b) CONDENAR a requerida em obrigação de fazer consistente em retificar 

as faturas dos meses de julho de 2016 e agosto de 2016, com base na 

média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores ao consumo atípico 

indicado em cada fatura. Por consequência, julgo extinto o processo com 

julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012547-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & MACHADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (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: 

8012547-49.2016.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL]. REQUERENTE: MACHADO & 

MACHADO LTDA - ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Fundamento e Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço 

é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I, do artigo 355, do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de reparação por danos morais por 

morosidade da ré em retirar gravame de veículo dado em garantia de 

dívida que foi totalmente quitada por terceiro, tendo a autora demonstrado 

a existência do gravame no id. 2260226. Dos autos, verifico que assiste 

razão à parte autora pois foi realizado acordo e quitada a dívida com a 

requerida em 17.02.2016 e a respectiva baixa do gravame só foi realizada 

em 28.10.2018, de acordo com confissão da própria ré em defesa, sendo 

esta parte legítima para figurar no polo passivo desta ação pois a ordem 

de restrição à alienação fiduciária foi realizada e mantida pela Cooperativa 

de Crédito Rural Sorriso Ltda - SICREDI e não por aquele terceiro que 

adimpliu o débito. Assim, não tendo êxito em demonstrar que a demora na 

baixa do gravame tenha decorrido de culpa exclusiva da parte autora, é 

incontestável a falha na prestação dos serviços resta configurada na 

desídia de retirar a restrição do veículo da promovente, situação 

ensejadora de dano moral. Neste sentido, a jurisprudência: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO 

JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. A iterativa 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que 

a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples 

descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero 

dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, 

comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano 

moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não 

provido.(AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA 

LIBERAÇÃO DE GRAVAME. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADO. - A 

demora na liberação do gravame, depois de quitada a dívida e cumprido o 

acordo judicial pelo consumidor, configura hipótese de dano moral. A 

desídia da instituição financeira ré ao se manter inerte quanto à obrigação 

de providenciar a baixa da restrição não pode operar a seu próprio 

benefício. Dano moral in re ipsa. Precedentes desta Corte. - Ausente 

sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais). - Não tendo a parte autora demonstrado o 

insucesso na venda do veículo em razão da existência de gravame, não 

há que se falar em dano material a ser indenizado pela depreciação do 

bem. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70075418467, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

01/03/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DA DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME 

ELETRÔNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA E FIXOU 

MULTA DIÁRIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DA 

PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE 

REQUERIDA NÃO PROVIDO. Configura dano moral a conduta imotivada da 

empresa de consórcio de não comunicar ao Departamento de Trânsito a 

quitação do contrato e solicitar a baixa do gravame do veículo. Empresa 

requerida que embora tenha alegado, não comprovou que a demora na 

baixa do gravame foi decorrente de culpa exclusiva do consumidor. A 

fixação da indenização por danos morais deve ser feita com observância 

dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Majoração do 

quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Manutenção da decisão que deferiu a liminar pleiteada na 

petição inicial e fixou multa diária para o caso de descumprimento, 

devendo o valor ser apurado na fase de cumprimento da sentença. ( 

Procedimento do Juizado Especial Cível 217424720138110001/2016, TRU 

do TJ-MT, DJE23.08.2016) 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 se reveste 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$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada parte Requerente é 

razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se 

em consideração os fatos narrados na petição inicial, bem como atento as 

peculiaridades do caso concreto. Diante de todo o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a 

requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, via de 

consequência, declaro extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011232-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MASSASHI MITSUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de EXECUÇÃO na qual a parte 

Exequente foi devidamente intimada, via Sistema PJe, em 22/08/2017 às 

17h06min para dar prosseguimento no feito; contudo esta deixou 

transcorrer in albis seu prazo. Desta forma, considerando a ausência de 
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bens penhoráveis é causa de extinção da presente demanda. Ex positis, 

EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se com as anotações de 

praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013440-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

na qual a parte Exequente foi devidamente intimada, via Sistema PJe, 

sendo sua ciência registrada automaticamente em 25/08/2017, pelo 

decurso do prazo estipulado no §3º do art. 5º da Lei nº 11.419/06, para 

dar prosseguimento no feito; contudo esta deixou transcorrer in albis seu 

prazo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, CPC. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011493-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIO RODRIGO GIRARDELLO BOLZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COM.DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTE TRANSPANTANEIRA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (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: 

1011493-36.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: NEDIO 

RODRIGO GIRARDELLO BOLZANI REQUERIDO: COM.DE COMBUSTIVEIS E 

TRANSPORTE TRANSPANTANEIRA LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Assim, por certo que caberia à requerida 

apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora (Art. 373, II, CPC), trazendo à baila documento assinado pela parte 

reclamante apontando a referida contratação dos débitos discutidos, 

dentre outras provas a legitimar a anotação de crédito, o que não foi feito. 

Denota-se da confissão da ré no id. 11411230, p. 4, que o cupom fiscal 

que originou a dívida não foi assinado pelo requerente, logo, não houve 

anuência pelo autor do negócio jurídico, tampouco demonstrou a ré que 

houve autorização expressa e específica para terceiro contrair débito em 

nome do promovente, de forma que a inscrição realizada nos órgãos de 

proteção ao crédito foi indevida. No mesmo sentido é a posição da Turma 

Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 

AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(Procedimento do Juizado 

Especial Cível 1465120178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e 

publicado no DJE em 20.10.2017). Assim sendo, não tendo a requerida 

comprovado a validade da cobrança, a negativação do nome da parte 

requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. O dano moral ocorre na modalidade 

in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipso, salvo se 

houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

o débito discutido nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011456-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011456-09.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: CLAUDINEI DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 
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art. 355, I, do NCPC. Do Mérito: Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 1.511,06 que nunca 

contraiu perante a parte requerida, desconhecendo por completo o fato. A 

parte requerida contesta o autor asseverando que a parte requerente 

possui vínculo com a mesma, portanto a cobrança é legítima pela 

contratação e utilização de cartão de crédito, e que parte autora deixou de 

quitar suas faturas, acumulando o saldo devedor, não havendo que se 

falar em danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

É breve relato. A reclamada informou que localizou os cartões de crédito 

em nome do autor e que a restrição contestada na inicial do processo 

refere-se à falta de pagamento dos cartões. Ocorre que a via motivo da 

lide trata de uma migração HSBC BRADESCO. Conforme CADE, o qual 

autorizou a incorporação do HSBC pelo BRADESCO. Deste modo foi 

necessário a substituição dos cartões uma vez que houve a troca de 

sistema. No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada 

carreou aos autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, (contrato assinado pelo requerente, faturas 

que demonstram o efetivo uso de cartão de crédito durante extenso 

período, inclusive no comércio local de Sinop), demonstrando a relação 

jurídica entre as partes, e ainda que a negativação é legítima. O requerente 

não apresenta impugnação. Desta forma, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que não possui contrato com a empresa requerida, não trouxe 

aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou, os serviços da ré, e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publicada, intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011814-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Embargante, BANCO 

ITAUCARD S/A, insurge-se contra a sentença proferida no id nº 4492541, 

aduzindo OMISSÃO. Em sua razões afirma que não houve revelia desta 

por ter apresentando tempestivamente sua defesa, acompanhada de 

documentação comprobatória. Compulsando os autos verifica-se assistir 

razão à parte Embargante. A situação fática ora narrada não é a primeira 

a ocorrer no âmbito deste Juizado, durante a implantação do Sistema PJe, 

no final do ano de 2016. Chegou a conhecimento deste Juízo a ocorrência 

de erros no momento do protocolo da petição em que, assim como o print 

screen juntado ao id nº 4660242, o arquivo encontrava-se no rol de 

documentos, porém não era anexado aos autos. Nesta situação em 

específico, tais arquivos, anexados mas não juntados, encontram-se 

visíveis apenas para o usuário que os incluiu, no caso, o patrono da parte 

Embargante. Nestes autos, para todos os demais usuários, incluindo os 

servidores públicos lotados neste Juízo, consta a seguinte ordem 

cronológica: Id nº 3075869 de 14/10/16 às 16:02 incluído por ROSELY 

SUBER (Intimação) Id nº 3308005 de 01/11/16 às 10:10 incluído por 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (tela Serasa) Id nº 

3308004 de 01/11/16 às 10:10 incluído por BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO (Laudo) Id nº 3315565 de 03/11/16 às 10:35 incluído 

por THIAGO SILVA MENDES (Termo de audiência). Desta feita após os ids 

nº 3308004 e 3308005 juntados pela parte Embargante, seguiu-se a 

juntada de termo de audiência. Todavia, ao se clicar no botão “Impressão 

de lista de documentos” no canto superior esquerdo ao lado de “Download 

de documentos em PDF” e “Paginador” obtém-se um extrato elencado 

todos os arquivos vinculados aos autos. Em referida lista, entre o id nº 

3075869 e o id nº 3308004 constam como não juntados os seguintes 

arquivos: a) Contestação | Gravação FATIMA MARIA DE SOUZA |  | 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO em 01/11/16 10:00 | 

1.256,88 Kb; b) Contestação | Faturas |  | BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO em 01/11/16 10:00 | 1.008,02 Kb; c) Contestação | 

Contrato Assinado-otimizado-1 |  | BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO em 01/11/16 10:00 | 942,50 Kb d) Contestação | CONTESTAÇÃO 

- Fatima Maria De Souza |  | BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO em 01/11/16 10:00 | 295,51 Kb; e) Contestação | Contestação |  | 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO em 01/11/16 09:57 | 34,25 

Kb; Comprovada, desta forma, a existência de arquivos anexados no 

processo, mas não efetivamente juntados aos autos, por falha do Sistema 

PJe. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e 

DOU-LHES PROVIMENTO para REVOGAR a sentença proferida no id nº 

4492541; bem como ANULAR todos os atos subsequentes. Decorrido o 

prazo recursal sem manifestação das partes, o que deverá ser certificado 

nos autos, INTIME-SE a parte Embargante para que, no prazo de 10 (dez) 

dias traga aos autos, apenas, os documentos descritos nos itens “a” a “e” 

acima, atentando para que haja a correspondência inclusive no tamanho 

do arquivo, como prova de que tratam-se dos mesmo arquivos, sob pena 

de que, qualquer documento que não correspondente seja 

desentranhando dos autos. Ainda, fican INTIMADA a parte Requerente, 

para que no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresente NOVA 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Escoado o prazo supra, com ou sem 

manifestação das partes, o que deverá ser certificado nos autos, 

retornem concluso para deliberações e, se for o caso, prolação de 

sentença. Todavia, havendo interposição da peça recursal apropriada, 

retornem os autos conclusos para seu recebimento. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010111-88.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARYELZA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNADETE CRESCENCIO LAURINDO OAB - MT0012110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de IMPGUNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA oposta por NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA em 

face de MARYELZA ALVES DOS SANTOS aduzindo excesso. Em 

12.12.2014 (id nº 2299935) houve prolação de sentença na qual a parte 

Impugnante, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, foi condenada 

no pagamento da importância de R$ 1.308,16 (mil, trezentos e oito reais e 
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dezesseis centavos) devidamente corrigida pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso com juros a partir da citação em 18.03.2014 (id nº 2299930); 

bem como a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) devidamente corrigidos pelo 

INPC e juros legais, ambos a contar da prolação da sentença. No id nº 

2299944 a parte Exequente, MARYELZA ALVES DOS SANTOS, pugna 

pelo pagamento adicional de R$ 1.523,81. Em pese o pedido formulado 

pela parte Exequente, este não comporta acolhimento. Compulsando a 

memória de cálculo apresentada pela parte Impugnante (id nº 2299946) 

verifica-se a observância dos parâmetros de atualização monetária 

determinados na sentença. Não obstante, em nenhum momento, a parte 

Exequente traz aos autos memória de cálculo a embasar o valor que 

entende devido. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES à 

IMPGUNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para EXTINGUIR o 

presente CUMPRIMENTO de SENTENÇA pelo seu integral adimplemento 

com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE, caso ainda não tenha sido, o competente 

ALVARÁ para LEVANTAMENTO dos valores depositados no id nº 

2299943, conforme informações bancárias prestadas no id nº 2299944. 

Após, arquive-se o presente feito com as baixas e cautelas de praxe. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009084-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NELIO MENDES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009084-87.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ROBSON NELIO MENDES MORAIS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora 

propôs a presente ação, visando a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de 

que, apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve 

seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de 

Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que 

nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o 

autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de adesão assinado pelo autor e cópia de seus 

documentos pessoais, comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

deixou transcorrer in albis o prazo. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação. 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu . 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015). E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009085-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009085-72.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: IRACEMA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 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 
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imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

adesão assinado pela autora, cópia de seus documentos pessoais e nota 

fiscal de compra do produto, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

deixou transcorrer in albis o prazo. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência da ação. 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu . 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015). E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009072-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009072-73.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ROGERIO MARA VIANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Preliminar A preliminar de inépcia da inicial não merece 

prosperar, tocante à ausência de comprovante de endereço da parte 

autora, eis que o mesmo encontra-se juntado nos autos no id. 9616856. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não possui débitos com a Requerida, posto que, segundo 

demonstra, cancelou o contrato havido entre as partes. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Entretanto, assim não o fez. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida para manutenção do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes, ônus da qual lhe competia. As telas 

oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, 

imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do 

sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, 

não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS) No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para DECLARAR a inexistência do débito, bem como, DETERMINAR 
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que a requerida EXCLUA o nome da requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, e, CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) 

desde o arbitramento, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Oficie-se ao 

SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo aos débitos ora discutidos, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006563-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006563-72.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: ANGELA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

adesão assinado pela autora, cópia de seus documentos pessoais, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, não trouxe nenhuma prova 

capaz de repelir as provas juntadas pelo requerido. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais. Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Improcedência 

da ação. Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu . Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito. 

Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I). Atitude da requerida legítima 

- Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015). E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008750-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008750-53.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA 

LUIZA MARIO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar Inicialmente, afasto a preliminar arguida em contestação de falta 

de interesse processual por ausência de reclamação pela via 

administrativa, pois não é exigível que o consumidor conste cobranças de 

serviço pela via administrativa antes de ingressar com uma ação judicial. 

Mérito No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O cerne 
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da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não possui débitos com a Requerida, posto que, segundo 

demonstra, cancelou o contrato havido entre as partes. No presente caso, 

em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua 

hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à 

Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do 

serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Entretanto, assim não o fez. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida para manutenção do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes, ônus da qual lhe competia. As telas 

oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, 

imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do 

sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, 

não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS) No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para DECLARAR a inexistência do débito, bem como, DETERMINAR 

que a requerida EXCLUA o nome da requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, e, CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) 

desde o arbitramento, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Oficie-se ao 

SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo aos débitos ora discutidos, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006567-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006567-12.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da 

inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja 

vista a alegação de que não possui débitos com a Requerida, posto que, 

segundo demonstra, cancelou o contrato havido entre as partes. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a origem do débito, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Entretanto, assim não o fez. Portanto, não trouxe a ré prova que 

evidenciasse a legitimidade da dívida para manutenção do nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes, ônus da qual lhe competia. As telas 

oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, 

imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do 

sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, 

não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS) No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para DECLARAR a inexistência do débito, bem como, DETERMINAR 

que a requerida EXCLUA o nome da requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, e, CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e correção monetária (INPC) 

desde o arbitramento, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Oficie-se ao 

SERASA determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativo aos débitos ora discutidos, no prazo 

de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009330-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOUZA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009330-83.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: FLAVIO SOUZA DAS CHAGAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. O cerne da controvérsia consiste em 
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analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Requerida, posto que, segundo demonstra, cancelou o 

contrato havido entre as partes. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida 

para manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, 

ônus da qual lhe competia. As telas oriundas do sistema da empresa são 

consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, 

pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, 

via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ 

AREsp 439153/RS). No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, para DECLARAR a inexistência do débito, 

bem como, DETERMINAR que a requerida EXCLUA o nome da requerente 

dos cadastros de proteção ao crédito, e, CONDENAR a Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e 

correção monetária (INPC) desde o arbitramento e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Oficie-se ao SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo aos 

débitos ora discutidos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009337-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1009337-75.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. REQUERENTE: JOAQUIM CARDOSO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Requerida, posto que, segundo demonstra, cancelou o 

contrato havido entre as partes. No presente caso, em face da 

verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, 

nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Portanto, não trouxe a ré prova que evidenciasse a legitimidade da dívida 

para manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, 

ônus da qual lhe competia. As telas oriundas do sistema da empresa são 

consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, 

pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, 

via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ 

AREsp 439153/RS). No caso, caracterizado está o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, 

restando, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

pelos danos experimentados de forma injusta. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial, para DECLARAR a inexistência do débito, 

bem como, DETERMINAR que a requerida EXCLUA o nome da requerente 

dos cadastros de proteção ao crédito, e, CONDENAR a Reclamada a 

pagar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Oficie-se ao SERASA determinando a 

baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo 

aos débitos ora discutidos, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006568-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1006568-94.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: CLAUDENICE FRANCISCO DO SACRAMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição 

contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação indenizatória ajuizada por CLAUDENICE FRANCISCO DO 

SACRAMENTO em desfavor de VIVO S.A, colimando a exclusão do seu 

nome junto ao cadastro de inadimplentes, ante a inexistência do débito. 

Ocorre que em análise ao sistema PJe, constato outras demandas de n° 

1006569-79.2017.8.11.0015 e 1006567-12.2017.8.11.0015, onde figuram 

as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Deste 

modo, convém enfatizar que o número de demandas se presta apenas e 
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tão somente como medida de valor indenizatório, não se tratando de fato 

distinto que autoriza a distribuição de uma reclamação isolada, neste 

sentido tem se orientado a jurisprudência pátria, v.g.: "O exame dos autos 

revela que o autor promoveu 07 (sete) ações fundadas no mesmo fato, 

qual seja, inclusão indevida nos cadastros restritivos de crédito, referente 

a 43 negativações e cada ação trata de um bloco de 06 negativações, 

sendo que o autor requer o pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.500,00 por cada negativação. No tocante à pretensão 

indenizatória, a propositura de demandas distintas para cada grupo de 

negativações induz litispendência, na medida em que as várias 

negativações se traduzem em desdobramento do mesmo fato, cuja 

unidade é impossível deixar de reconhecer. Por outro lado, o ajuizamento 

de ações simultâneas com a referência a números de contratos diversos, 

mas provenientes do mesmo fato gerador, que poderiam levar o juízo a 

erro no tocante à suposição de que se tratasse de contratos distintos 

evidentemente deixa clara a violação aos deveres de probidade e boa-fé, 

previstos no artigo 17, II e VI - circunstância que foi reconhecida no 

julgamento de primeiro grau, não obstante a Sentença tenha deixado de 

promover a aplicação da penalidade correspondente. Pelo exposto, VOTO 

no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, 

condenando o autor (recorrente) ao pagamento de multa de 1% sobre o 

valor da causa, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa e de honorários. Sem prejuízo do acima exposto, deverá 

ser expedido ofício à OAB/RJ, com cópia integral dos autos, para as 

providências que entender necessárias".  (TJ-RJ -  RI : 

00010622120138190065 RJ 0001062-21.2013.8.19.0065, Relator : 

AYLTON CARDOSO VASCONCELLOS, Quinta Turma Recursal, Data de 

Publicação: 21/08/2014 11:30). Ex positis, frente à litispendência existente 

com reclamação anteriormente distribuída, INDEFIRO A INICIAL declarando 

extinto o presente processo sem julgamento de mérito. Sem custas ou 

condenação em honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se, 

registre-se, intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008069-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO MODANESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1008069-83.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

REQUERENTE: MARCIANO MODANESE REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e 

que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questões preliminares e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Dispenso a necessidade de expedição de 

ofício ao Banco do Brasil, ante a obrigação da ré de apresentar as provas 

não só da cessão realizada com aquela instituição financeira, como 

também do negócio jurídico originário que ensejou a negativação do CPF 

da parte promovente. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 

385 do STJ, vez que inexistem anotações anteriores em relação à ora 

debatida, havendo somente a inscrição negativa realizada pela Ativos S.A. 

quando da propositura da ação, de forma que tal situação não se amolda 

ao entendimento jurisprudencial. Passo a julgar o mérito. Embora alegue a 

autora o desconhecimento de débito contraído com a ré, a reclamada 

comprovou ser cessionária de direitos de operações e outras avenças do 

Banco do Brasil, juntando aos autos certidão cartorária da existência de 

termo de cessão específico entre a empresa cedente a cessionária dos 

créditos decorrentes de operação/contrato firmado com a parte autora 

que vem a ser exatamente o documento inscrito no SPC-SERASA de nº. 

76482315 (id. 11837635, p.1). Neste particular, a reclamada demonstrou a 

legítima origem do débito negativado no valor de R$ 975,76, referente ao 

uso de crédito pessoal fornecido pelo Banco do Brasil. Nota-se que em 

impugnação o autor não fez prova de haver quitado a dívida, quer ao 

credor originário (cedente) quer ao novo credor (cessionário). Importante 

pontuar que os documentos apresentados pelo autor sequer foram objeto 

de impugnação pelo promovente. Por fim, apenas a título elucidativo, 

ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil 

apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o 

verdadeiro credor. Não possui, contudo, o efeito de desobrigar o devedor 

em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar 

o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à 

cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou 

na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos. Portanto, o 

lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes em decorrência do 

não pagamento do débito, foi realizado pela reclamada em exercício 

regular de direito. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço na forma do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004300-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALEX CRESTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1004300-67.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. REQUERENTE: MICHEL ALEX 

CRESTANI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte reclamante sustenta, em 

síntese, que vem sendo cobrada por fatura com consumo excessivo pela 

ré, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor 

de R$ 4.143,78, referente ao mês de Março/2017, requer, ainda, o 

deferimento de danos morais. Por sua vez, a reclamada alega a 

necessidade de perícia e, no mérito, a legitimidade do débito por 

irregularidade no medidor de energia, requerendo a improcedência da 

ação. De início, afasto a preliminar suscitada pela promovida de 
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incompetência de juízo por necessidade de perícia, vez que tal prova é 

desnecessária, sendo possível apreciar a questão diante dos documentos 

coligidos aos autos. Ademais, a inversão do ônus da prova é prescindível, 

vez que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para 

apreciar a demanda, razão pela qual afasto a sentença de extinção e 

passo à análise do mérito do caso. A parte reclamante argumenta que vem 

sendo cobrada por débito ilegítimo na fatura com vencimento no mês de 

março do ano de 2017, no valor de R$ 4.143,78, fatura esta que inclui a 

recuperação de consumo no valor de R$ 2.254,94, porém, demonstrou a 

ré que equipamento de leitura apresentava ligação invertida, prejudicando 

a aferição do real consumo de energia, fato registrado em Termo de 

Ocorrência e Inspeção e em fotos anexadas aos autos, o que justifica a 

cobrança de valor menores nos meses anteriores à cobrança. Logo, a 

média de consumo alegada pela parte autora não estava sendo aferida da 

maneira correta na unidade consumidora, assim sendo, detectada a 

ausência de registro do real consumo no imóvel da promovente, revela-se 

devida a fatura discutida nos autos. Nesta linha, de acordo com a 

jurisprudência dominante, constatada a irregularidade do medidor de 

energia, é lícita a cobrança de recuperação de consumo pela 

concessionária de energia elétrica, in verbis: CONSUMIDOR.ENERGIA 

ELÉTRICA. CORTE DA ENERGIA. PRETENSÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM 

ABERTO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA COBRANÇA. ADULTERAÇÃO DO 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO DO CONSUMO. 

COBRANÇA RELATIVA À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LEGÍTIMA. 

NOTIFICAÇÃO DO AUTOR SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO. (Recurso Cível Nº 71003700184, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

21/11/2012). Ressalte-se que não há evidências de cobrança 

absolutamente indevida pela ré considerando o significativo aumento do 

consumo após a regularização do equipamento medidor, conforme se 

vislumbra do histórico de consumo coligido no id. 5840257. Tenho, assim, 

que os valores cobrados pela concessionária de energia pela 

recuperação de consumo são legítimos, firme no termo de inspeção e 

fotos anexadas aos autos que demonstra a irregularidade na medição do 

consumo de energia elétrica na residência da parte autora, sendo 

razoável que fosse aferido e cobrado após tal constatação o consumo 

real, somada com a recuperação de consumo, não havendo o que se falar 

em ilicitude no agir da ré, tampouco em qualquer indenização requerida 

pela promovente. No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma Recursal 

Única deste Estado, senão vejamos: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 2801503220178110001/2017, Turma Recursal Única, julgado e 

publicado no DJE em 27.10.2017) Portanto, não vislumbro verossimilhança 

nas alegações da parte autora e, sendo exigíveis os débitos debatidos, 

rejeito o pedido de danos morais, de forma que improcede a pretensão 

inicial neste aspecto. Porém, verifico que a recuperação de consumo foi 

realizada levando-se que conta os três maiores valores regulares e não 

com base na média de consumo apurada nos três ciclos completos após a 

regularização da unidade, conforme entendimento da Turma Recursal 

Única deste Estado, que ora transcrevo: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA 

TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. OBSERVÂNCIA AO 

PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. BENEFÍCIO 

AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nessa hipótese, é de ser autorizada a 

recuperação de consumo, devendo o cálculo ser realizado com base na 

média de consumo apurada nos três ciclos completos após a 

regularização da unidade.(Procedimento do Juizado Especial Cível 

758147620168110001/2017, TRU, julgado e publicado em 25.05.2017) 

Desta forma, faz jus o autor ao refaturamento da cobrança atinente ao 

mês de março de 2017, aplicando-se a jurisprudência deste Estado. Ex 

positis, ratifico a medida de urgência deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida em obrigação 

de fazer consistente na emissão de nova fatura referente ao mês de 

março de 2017, cobrando-se a recuperação de consumo com base nos 

três ciclos completos após a regularização da unidade 497625-4, de forma 

que extingo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)
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PANTANAL VEICULOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

8013224-16.2015.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. REQUERENTE: 

WILSON ALVES DA GAMA REQUERIDO: PANTANAL VEICULOS 

COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Dispenso 

o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Cuida-se de ação de cobrança de cheque prescrito, conforme 

título de crédito anexado aos autos (id. 2414483). Analisando os autos, 

verifico que a parte reclamada, embora tenha comparecido na audiência 

conciliatória, não apresentou defesa, razão pela qual decreto a sua 

revelia, presumindo a veracidade da matéria fática narrada pela parte 

autora, nos moldes do artigo 344, do CPC. Nota-se que o cheque não foi 

apresentado, assim os juros de mora incidem a contar da citação. Neste 

sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ADIMPLEMENTO 

PARCIAL NÃO COMPROVADO. ABATIMENTO DO DÉBITO. 

IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA 

DO VENCIMENTO. JUROS DE MORA. CHEQUE NÃO APRESENTADO AO 

BANCO SACADO. INCIDÊNCIA A CONTAR DA CITAÇÃO. I. Conforme 

jurisprudência do E. STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito, 

é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão (Súmula n. 

299), cabendo ao réu-embargante o ônus da prova quanto aos fatos 

impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. II. A correção 

monetária nada mais é do que um mecanismo de manutenção do poder 

aquisitivo da moeda, não devendo representar, consequentemente, por si 

só, nem um plus nem um minus em sua substância. Corrigir o valor nominal 

da obrigação nada mais representa do que manter, no tempo, o seu poder 

de compra original, alterado pelas oscilações inflacionárias positivas e 

negativas ocorridas no período - Resp. 1.240.963/RS. III. Os juros de mora 

incidem a contar da data da citação do demandado, em ação monitória 

para cobrança de cheque, nos casos em que a cártula deixou de ser 

apresentada ao banco sacado para pagamento, nos prazos previstos no 

artigo 59 da Lei 7.357/85. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70049933229, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 08/11/2012) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA 

INÚTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMANDA CORRETAMENTE 

DIRECIONADA CONTRA A EMITENTE DOS CHEQUES. EVENTUAL ACORDO 

EM DEMANDA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL, COM AJUSTE EM RELAÇÃO A 

DÉBITOS DO CASAL, NÃO ALTERA A RESPONSABILIDADE DA EMITENTE. 
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JUROS DE MORA. CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA COMPENSAÇÃO. 

TERMO A QUO. Não apresentado o cheque para compensação, não 

houve a constituição em mora do devedor, aplicando-se, assim, a regra 

geral prevista no art. 219 do CPC. Juros de mora computados, no caso 

concreto, da citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70042852517, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/06/2011) 

Considerando, igualmente, que o cheque não foi apresentado, a correção 

monetária deve incidir da data do ajuizamento da ação, conforme já decidiu 

o STJ: “Ementa Processual Civil. Comercial. Ação monitória para cobrança 

de cheques prescritos. Termo inicial da correção monetária. Data do 

ajuizamento da ação. Peculiaridades do caso concreto. 1. Apresentado o 

cheque quando já prescrito, não se mostra admissível a fixação do termo 

inicial da correção monetária como a data da emissão da cártula, sob pena 

de premiar-se a desídia do credor. 2. Recurso não provido. (REsp 237626 

/ GO, RECURSO ESPECIAL 1999/0101523-5, Relator(a) Ministro MILTON 

LUIZ PEREIRA (1097), Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA , Data do 

Julgamento 06/12/2001”) Posto isso, diante da presunção de veracidade 

das alegações constantes da inicial, bem como da inexistência de 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o 

direito da parte reclamante, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do cheque acostado no 

valor de R$ 11.980,00, quantia que deverá ser corrigida monetariamente 

pelo INPC desde a data da propositura da ação e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação 

Desta forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA BARBOSA DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

tropical corretora e consultoria imob. ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1001245-11.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. REQUERENTE: OLINDA 

BARBOSA DANTAS REQUERIDO: TROPICAL CORRETORA E 

CONSULTORIA IMOB. LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

reclamação fundada em pedido de restituição de taxa de intermediação 

para compra de imóvel, taxa paga na data de 11.11.2015 (id. 7302781). 

Logo, a causa de pedir equipara-se ao enriquecimento injustificado da 

requerida, por suposta ilegalidade na cobrança da comissão de 

corretagem. Em tal hipótese, vigora o entendimento exarado no Recurso 

Especial Repetitivo n.1.551.956/SP, que reconhece o prazo prescricional 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, inc. IV, do Código Civil. Nesta ocasião, 

transcreve-se a jurisprudência citada: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA 

DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. 

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, 

concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação 

análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da 

prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos 

depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações 

constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 

1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). Assim, uma vez que a 

ação foi distribuída somente em 25.01.2017, depois de ter decorrido prazo 

superior a três a partir da ocorrência do pagamento da taxa de 

corretagem, que se deu em 11.11.2013, conforme afirmado pela parte 

autora na inicial, de rigor o reconhecimento da prescrição, nos termos do 

art. 487, II, do Código de Processo Civil/15. Diante do exposto, ante a 

ilegitimidade no pólo ativo da ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012494-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (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: 

1012494-56.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107)/[SUSTAÇÃO DE PROTESTO, BANCÁRIOS, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. REQUERENTE: PEDRO AUGUSTO RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em razão de inscrição do nome de consumidor em cadastros restritivos de 

crédito. Em defesa, a reclamada suscitou as preliminares de 

inaplicabilidade do CDC, não incidência de responsabilidade objetiva, 

inadequada concessão de gratuidade da justiça e proibição de 

enriquecimento sem causa e de exercício regular do direito. Rejeito a 

preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque 

basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a 

reclamada afastar a presunção da referida declaração demonstrando que 

a parte goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que 

não foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em 

custas, taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da 

Lei 9.099/95. Por sua vez, deixo de apreciar as preliminares de 

inaplicabilidade do CDC, não incidência de responsabilidade objetiva, 

proibição de enriquecimento e de exercício regular do direito sem causa 

por constituírem matérias que se confundem com o mérito. Superadas as 

questões preliminares, passo a julgar o mérito. De início, a aplicação do 

CDC nestes autos não é apenas pacífica, mas também sumulada pelo STJ, 

já que segundo a súmula 294 do STJ o Código de Defesa do Consumidor 

aplica-se às instituições financeiras, que é a qualidade da requerida. 

Assim, aqui não se discute a relação jurídica entre cooperado e 

cooperativa, mas sim relação de consumo, visto que a o cheque especial 

e serviços de conta corrente configura serviços disponibilizados pelo 

Sicredi e, sendo a requerente afetada por estes serviços, torna-se 

consumidora por equiparação nos termos do CDC. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar que houve licitude na inserção do nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito após 12 anos de 

inatividade da conta corrente, o que não se verifica. Os tribunais têm 

firmado entendimento no sentido de que, mesmo sem pedido formal de 

cancelamento, a inatividade da conta por mais de seis meses é suficiente 

para ensejar o rompimento contratual, tornando indevida a cobrança de 

tarifas de manutenção. A título de exemplo colaciono os seguintes 

julgados: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DE 

ENCERRAMENTO. CONTA NÃO ENCERRADA. COBRANÇA DE ENCARGOS 
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DE MANUTENÇÃO E JUROS. ABUSIVIDADE. CONTA INATIVA HÁ MAIS DE 

SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 2.025 DO BACEN. ILÍCITO 

COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ENUNCIADOS 2.5 E 12.15 

DAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora promoveu 

ação de indenização por danos morais em face do recorrente alegando 

que teve o seu nome inscrito indevidamente no SERASA em razão de 

conta corrente inativa, a qual gerou dívidas por negligência da ré, que não 

encerrou a conta. Destaca-se que a parte autora somente concordou com 

a inativação se não gerasse qualquer custo. Sustenta que a inscrição 

ocorreu posteriormente ao pedido de encerramento da conta corrente. 2. 

Há falha na prestação do serviço, quando, de forma negligente, a 

instituição bancária deixa de tomar as cautelas necessárias e lança tarifas 

em conta inativa há mais de seis meses, inobservando a Resolução n.º 

2.025 do BACEN. Assim, ainda que não exista prova do pedido de 

encerramento da conta corrente pela parte autora, a rogação é presumida 

diante do que estabelece a referida Resolução. Sendo assim, a cobrança 

de tarifas bancárias de manutenção de conta corrente após seis meses 

de inatividade é indevida. Precedente: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE REQUERIDO. NEGLIGÊNCIA DA 

RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso, nos exatos termos do voto. (TJ-PR - RI : 

000171517201481600180 PR 0001715-17.2014.8.16.0018/0 (Acórdão), 

Relator: Vivian Cristiane Eisenberg de Almeida Sobreiro, Data de 

Julgamento: 26/06/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

30/06/2015) RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. EXTRATOS QUE DEMONSTRAM CONTA INATIVA HÁ MAIS DE 

SEIS MESES. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. VALOR INDENIZATORIO FIXADO EM R$ 4.000,00. MAJORAÇÃO 

PARA A QUANTIA DE R$ 6.780,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, EM 

PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004724779 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de 

Julgamento: 29/01/2014, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2014) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENCARGOS POR CONTA INATIVA. 

NEGATIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. BANCO QUE NÃO 

DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO. ÔNUS QUE LHE IMPUNHA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA RÉ PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. MÉRITO. ENCARGOS INDEVIDOS. 

Nos termos da resolução 2025 do Bacen a conta inativa há mais de seis 

meses só se sujeita à cobrança de encargos mediante expressa previsão 

contratual. Negativação indevida do nome da autora que lhe acarretou 

dano moral. Quantum fixado em R$ 15.000,00. Precedentes. Sucumbência 

invertida. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 

40008781320138260320 SP 4000878-13.2013.8.26.0320, Relator: Virgilio 

de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 24/03/2014, 21ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/04/2014) No caso em análise, a parte ré 

não juntou aos autos documentos comprobatórios da origem dos débitos 

que ocasionaram a negativação dos dados da parte recorrente. Apenas 

juntou extratos bancários com o valor da dívida negativada, o qual não 

demonstra de forma incontestável o efetivo uso dos serviços pela parte 

autora. Diante da alegação da parte recorrente de que pediu o 

cancelamento da conta e não a movimentou por mais de 12 anos, era 

dever da parte ré comprovar que o débito negativado decorria de 

utilização dos seus serviços, tais como cheque especial, cartão de 

crédito, ônus do qual, como dito, não se desincumbiu (art. 373, II do NCPC). 

Assim, não existindo elementos aptos a infirmar os fatos noticiados pela 

parte autora e os documentos colacionados, presumem-se verdadeiros os 

dados nele constantes, bem assim que a negativação em análise é 

indevida. Ademais, verificando a inatividade da conta, antes de promover 

a negativação, cumpria à requerida notificar a parte requerente, que 

poderia regularizar o débito e solicitar o encerramento formal da referida 

conta. Sobre o assunto, confira-se os seguintes julgados: DIREITO DO 

CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INCLUSÃO NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE INATIVA. 

AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU NOTIFICAÇÃO. DERESPEITO A BOA-FÉ 

OBEJTIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO DA 

INSTÂNCIA INFERIOR. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 405, DO CC. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. 1. Ao inscrever o nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito sem 

qualquer notificação, quando há plena ciência de que, apesar de não 

formalmente cancelada, a conta-corrente estava inativa há quase um ano, 

a instituição financeira age de forma abusiva, em afronta ao princípio da 

boa-fé objetiva. 2. Abusiva a negativação, resta configurado o dano moral, 

que, nesta hipótese, dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma 

vez que a responsabilidade civil opera-se in re ipsa. 3. À míngua de 

critérios estritamente objetivos definidos em lei para a fixação da 

indenização por dano moral, o valor arbitrado pelo juiz a quo, quando não 

seja vil ou exorbitante, deve ser mantido. 4. O arbitramento da indenização 

por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando as 

peculiaridades do caso em concreto, atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Tratando-se de responsabilidade 

contratual os juros moratórios devem fluir a partir da citação (Art. 405, do 

CC). 6. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJ-PE - APL: 2319742 

PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 

27/09/2014, 1º Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 

02/10/2014) (negritei) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

BANCO. CONTA INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS APÓS 6 

MESES DE INATIVIDADE E SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABUSIVIDADE. 

ILEGALIDADE DO DÉBITO. ILEGITIMIDADE NA NEGATIVAÇÃO. DANOS 

MORAIS EXISTENTES. VALOR DE R$ 3.000,00 FIXADO CONSOANTE AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. A tarifa de manutenção de conta corrente 

corresponde à contraprestação de serviços prestados pelo Banco. A 

conta inativa foge deste escopo, uma vez que inexiste a contraprestação 

a ser remunerada. 2. A inatividade da conta corrente, pelo prazo superior 

a 6 (seis) meses, indica o desinteresse do correntista na continuidade do 

contrato bancário, como bem assinalava o BACEN em sua Resolução 

2.025 de 1993. Neste momento, em nome da lealdade e boa-fé contratual, 

devem os bancos providenciar a notificação ao cliente da inatividade da 

conta, para o seu posterior encerramento. 3. Neste sentido, a FEBRABAN 

(Federação Brasileira de Bancos) orienta aos seus afiliados que, se uma 

conta corrente ficar sem movimentação espontânea - aquela realizada ou 

comandada pelo correntista para depósitos, saques, débitos e 

transferências, o banco deve tomar algumas providências: 1) ao verificar 

que uma conta está sem movimentação espontânea por noventa dias, 

deverá emitir um aviso sobre essa situação, informando que, 

independente desse fato, a cobrança de tarifa de manutenção permanece; 

2) No mesmo aviso, deverá informar também que, caso a conta 

permaneça inativa por seis meses, poderá ser encerrada; 3) Após enviar 

o comunicado, se a cobrança da tarifa de manutenção for gerar saldo 

devedor, o banco deve suspendê-la; 4) As contas inativas por mais de 

seis meses podem ser encerradas por opção do banco; 5) Se o banco 

optar pelo encerramento da conta, deverá informar o correntista trinta dias 

antes de completar o sexto mês de inatividade; 6) A partir do sexto mês 

sem movimentação espontânea, ainda que o banco não opte por encerrar 

a conta, não deverá cobrar tarifas e encargos sobre o saldo devedor. 4. 

A jurisprudência tem enfrentado o assunto: 1) "Age de forma negligente a 

empresa prestadora de serviços que, sem tomar as cautelas necessárias, 

lança tarifas e cobrança de juros em conta-corrente de cliente inativa há 

mais de seis meses, em inobservância a Resolução nº 2.025 do BACEN e, 

ainda, procede ao envio de dados de seu cliente aos cadastros de 

inadimplentes, sem proceder à prévia notificação. Isso porque, ainda que 

fosse afastada a responsabilidade objetiva, a fornecedora de serviços 

tem que assumir o risco do negócio. Presentes os requisitos delineados no 

artigo 186 do Código Civil surge o dever de indenizar. Não é necessária a 

realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em 

vista que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida 

caracteriza o dano moral puro." (TJMS. Apelação Cível 2008.005588-9 - 3ª 

Turma Cível - Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgamento: 

29.01.2009). 2) "Com respaldo no princípio da boa-fé contratual e o Código 

Consumerista, reputa-se indevida a cobrança de tarifas bancárias de 

manutenção de conta-corrente após a sua efetiva inatividade, ainda que 

não se tenha formalizado por escrito o encerramento da conta." (TJMS. 

Apelação Cível 2008.015446-2 - 4ª Turma Cível - Rel. Des. Rêmolo 

Letteriello. Julgamento: 09.09.2008). 3) "CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO 
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CONSUMIDOR. INATIVIDADE DE CONTA-CORRENTE POR PERÍODO 

SIGNIFICATIVO. COBRANÇA DE TARIFAS. NEGATIVAÇÃO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR. 1. As opções 

realizadas pelo correntista, quando da celebração dos contratos, devem 

ser avaliadas com cautela, considerando-se a mitigação de sua 

liberalidade em contratar. 2. A cobrança de tarifa pela manutenção de 

conta-corrente só se justifica pela efetiva utilização da conta pelo cliente, 

em que haja contraprestação de serviços pelo Banco, sob pena de se dar 

azo ao enriquecimento ilícito da instituição financeira. 3. Dessa forma, com 

respaldo no princípio da boa-fé contratual e o Código Consumerista, 

reputa-se indevida a cobrança de tarifas bancárias de manutenção de 

conta-corrente após a sua efetiva inatividade, ainda que não se tenha 

formalizado por escrito o encerramento da conta. 4. No que concerne ao 

quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável 

que o valor fixado atenda ao binômio reparação-prevenção. Além de 

reparar o dano, deve-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de 

culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito 

praticado. 5. Apelo do Autor provido. Sentença reformada." (TJ-DF; Rec. 

2005.01.1.120724-6; Ac. 307.447; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Flavio 

Rostirola; DJDFTE 02.06.2008; Pág. 44). 5. A cobrança da taxa de 

manutenção além do sexto mês da inatividade da conta-corrente e sem 

prévia comunicação se apresenta ilegítima e sua negativação é ilegal. 6. O 

valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação. 

(Processo nº 2012.03.1.031184-9 (680320), 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Flávio Fernando Almeida da 

Fonseca. maioria, DJe 04.06.2013) (negritei) Infere-se, no caso em 

comento, que a negativação é ilegítima. Estando a conta corrente sem 

movimentação por muito tempo, presume-se o rompimento do contrato, o 

que torna indevida a negativação, sobretudo porque não há prova de que 

o correntista foi previamente comunicado do débito. A inserção do nome 

da parte recorrente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da parte recorrida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte recorrente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para: I. Declarar inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais); e, II. Condenar a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1% a contar do evento danoso, e 

correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). 

Por fim, julgo extinto o processo com julgamento do mérito com fulcro no 

artigo 487, I do CPC. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012993-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO APARECIDO GIORDANO FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-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: 

8012993-86.2015.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS]. 

REQUERENTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. REQUERIDO: 

LEANDRO APARECIDO GIORDANO FRANCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de execução em que a parte exequente foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, porém deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. O artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e diligências que Ihe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Sendo 

assim, competia ao exequente cumprir a decisão para prosseguimento da 

presente demanda, conforme ID 6101429, porém, este deixou transcorrer 

o prazo concedido sem qualquer manifestação, em que pese tenha sido 

devidamente intimado. Cumpre registrar que as regras do procedimento 

comum aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução, consoante 

art. 318 do CPC, sendo assim, a extinção na forma do artigo alhures é 

medida imperiosa. Ademais, a lei 9.099/95 prevê em seu artigo 2º os 

critérios que a postulação perante este juizado deve obedecer, dentre os 

quais destaco a celeridade e a economia processual. O artigo 51 do 

mesmo Diploma Legal, assim dispõe em seu parágrafo primeiro: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (omissis) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Logo, sem maiores delongas, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, isto com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, c/c artigo 51, §1º, da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

despesas processuais Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013315-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BATISTA GEBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010703-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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OSVALDO DA SILVA CORREA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos constata-se a 

procedência dos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes. 

Inicialmente verifica-se a omissão da sentença embargada em não 

confirmar a TUTELA de URGÊNCIA concedida. Todavia, no que tange à 

repetição do indébito, este pedido já encontra-se satisfeito. Verifica-se 

que a parte Requerente insurgiu-se contra débito no valor total de R$ 

1.200,00 divididos em 6 parcelas mensais iguais e sucessivas e que ao 

distribuir a presente demanda apenas duas, destas parcelas, portanto R$ 

400,00, haviam sido debitados de sua conta. O pedido de repetição em 

dobro encontra-se restrito ao valor efetivamente pago, qual seja, R$ 

400,00 (quatrocentos reais); considerando que a parte Requerida, 

procedeu com ajuste de débito no valor de R$ 1.200,00, ou seja, com o 

desconto no valor total do débito. Resta apenas o dever da parte 

Requerida em adimplir, a título de repetição em dobro, com a importância de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) eis que o valor original já foi devidamente 

reparado com o ajuste supra. Assiste razão no que tange à correção do 

valor da causa, que deve ser reduzido ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Por fm, verifica-se a ocorrência de mero erro material no que 

tange à nomenclatura da parte Requerida utilizada. Observa-se pela 

contestação ofertada que houve a arguição de preliminar de ilegitimidade 

passiva a qual restou devidamente refutada no tópico embargado. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES 

PARCIAL PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada; porém, 

para incluir no dispositivo sentencial: a) CONFIRMAR a TUTELA de 

URGÊNCIA concedida no id nº 10086595; b) RETIFICAR o VALOR DA 

CAUSA para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) CONDENAR a 

parte Requerida a restituir, na forma simples, a importância de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), eis que já houve o pagamento parcial a título de 

repetição do indébito; Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002411-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA CAMARA SCHWERTINER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(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: 

1002411-15.2016.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

JOAQUINA CAMARA SCHWERTINER REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Dispenso o relatório nos termos do 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Trata-se de reclamação, tendo a parte autora alegado, em síntese, que 

adquiriu em 02.03.2016 um Freezer Esmalt EFH500 BRA 110v, no importe 

de R$ 1.709,10 (um mil setecentos e nove reais e dez centavos) junto à 

loja requerida. Contudo, o freezer apresentou defeito durante a garantia 

sem que o problema fosse solucionado, tendo a parte promovente 

adquirido na Loja Casas Bahia um novo freezer mediante o pagamento de 

R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventas e nove reais), conforme nota 

fiscal anexa, motivo pelo qual pleiteia de indenização por danos materiais 

no valor de R$ 4.702,75 (quatro mil setecentos e dois e setenta e cinco 

centavos) pela aquisição dos dois freezers, além de indenização por 

danos morais. Diante da inexistência de questões preliminares, julgo o 

mérito. Conforme inteligência do art. 18, do Código de Defesa do 

Consumidor, pleiteando a Reclamante a condenação da Reclamada ao 

ressarcimento da quantia paga, em decorrência de vício do produto 

adquirido, tanto a empresa vendedora (fornecedora do produto) quanto 

fabricante do produto são partes legítimas para figurar no polo passivo da 

ação, fato de responderem solidariamente pelos vícios detectados nos 

produtos e serviços colocados no mercado de consumo. Deste modo, o 

consumidor lesado pode propor uma ação contra todos os envolvidos na 

cadeia negocial ou apenas um deles. Neste sentido, pronuncia-se a 

jurisprudência: AÇÃO DE REPARAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO 

CELULAR. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. 1. Ilegitimidade passiva do estabelecimento comercial 

afastada. Solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de 

fornecedores. 2. O autor adquiriu um aparelho celular que apresentou 

problemas e foi encaminhado à assistência técnica para conserto, durante 

o prazo de garantia estendida. No momento da entrega do bem, restou 

informado que as peças defeituosas não estavam mais disponíveis no 

mercado, bem como não havia previsão de fornecimento. A recorrente 

negou-se a devolver o valor pago pelo bem, tampouco procedeu à 

substituição das peças. Passados vários meses, a situação não foi 

resolvida. Desatendimento do art. 18, do CDC. 3. Danos morais 

caracterizados. Situação que ultrapassa a seara do mero aborrecimento, 

configurando efetiva lesão à personalidade. 4. "Quantum" indenizatório 

mantido, a título de dano moral. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71002499432, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 15/12/2010). Além disso, de rigor a inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a ausência de culpa na demora do freezer 

adquirido pela autora ou, ainda, que o objeto não possuía vício oculto ou 

que o vício foi ocasionado pela própria parte autora por mau uso do bem, 

ônus que não se desincumbiu. Sem nenhuma controvérsia, houve a 

compra do aparelho celular em debate em 02.03.2016, reclamação no 

Procon-MT da irregularidade do item adquirido e compra de novo freezer 

22.08.2016, sem notícia do reparo do bem ou da restituição da quantia 

paga do freezer que estava na garantia até 04.03.2019. Assim, denota-se 

que os problemas ocasionados no aparelho decorrem de vício de 

qualidade, que frustrou o uso do bem pelo consumidor, de maneira que 

deve-se aplicar o comando do art. 18, §1º, incisos I e II do CDC, 

facultando-se ao autor a substituição do produto da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso ou a devolução do valor pago, sendo que esta 

última opção fora a eleita pelo autor. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Os elementos da 
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responsabilidade estão, assim, caracterizados, vez que há nexo causal 

entre a conduta da requerida vender produto que apresentou vício oculto 

dentro do período de garantia e os danos causados à parte consumidora, 

que ficou privada bem adquirido por valor considerável e teve despesas 

para a compra de novo aparelho refrigerador, por desídia da ré. Portanto, 

o pleito de restituição do valor pago de forma simples pela compra dos 

dois freezers é cabível a título de prejuízos materiais, na soma de R$ R$ 

4.702,75 (quatro mil setecentos e dois e setenta e cinco centavos) . Além 

disso, no caso em comento o produto não foi reparado no prazo legal, o 

que gera transtornos exacerbados, sobretudo porque a parte autora ficou 

privada do uso do produto. Quando a consumidora é obrigada a procurar 

diversas vezes o estabelecimento comerciante, sem que o problema do 

bem adquirido seja resolvido a contento, no prazo previsto no CDC, 

caracteriza-se dano moral. O surgimento de vícios no produto em curto 

espaço de tempo e a ausência de reparo aparelho refrigerador excede os 

limites dos aborrecimentos diários, gerando indignação ao consumidor, 

comprometendo a paz e tranquilidade de espírito, devendo, pois, ser 

reparado o consumidor em sua esfera moral. No mesmo sentido é a 

orientação da Turma Recursal Única deste Estado, in verbis: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MAQUINETA DE CARTÃO. 

FALHA NO PRODUTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE VIA 

ADMINISTRATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR 

DESEMBOLSADO NA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Parte recorrida que adquiriu maquineta de cartão ofertada pela empresa 

recorrente, cujo produto apresentou vício que impossibilitou sua utilização. 

Tentativa de resolução do impasse via administrativa, sem êxito, conforme 

protocolo de atendimento indicado na petição inicial. Transtornos 

enfrentados pelos recorridos, pois adquiriram o produto para facilitar o 

pagamento dos serviços que prestam, os quais restaram comprovados 

através da testemunha inquirida na audiência de instrução. Para a fixação 

de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável 

para o caso em referência. Diante da impossibilidade de utilização do 

produto adquirido pelos recorridos, fazem eles jus à rescisão do contrato 

firmado com a parte recorrente, com a consequente devolução do valor 

desembolsado na aquisição da maquineta de cartão. Sentença mantida. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 10538120158110013/2016, Turma 

Recursal Única, julgado em 10.06.2016, publicado no DJE 10.06.2016) 

Dessa forma, configurado o dano moral sofrido pela parte requerente, 

passo agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: a) 

Condenar a requerida a restituir os valores de R$ 1.709,10 (um mil 

setecentos e nove reais e dez centavos) e R$ 2.699,00 (dois mil 

seiscentos e noventas e nove reais), de forma simples, com incidência de 

correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros legais 

de 1% ao mês, a contar da citação, e; b) Condenar a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Por consequência, julgo extinto o processo com 

julgamento do mérito com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 294335 Nr: 4940-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, MBDS, RADOF, MDS, SCBM, FADS, JB, 

MWDL, EG, CPS, VTDC, ND, ROP, CVW, ACPW, CT, JAV, RDSDM, CC, 

SRKDC, ETRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, ADEIR ALEXSANDER FRODER - OAB:9699, ARTUR 

DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, CARLOS 

ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - 

OAB: 17.735-MT, DARUICH HAMMOUD - OAB:3688-A, DENISE DE 

ABREU E SILVA - OAB:SP/300955, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES 

- OAB:9301-MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14312-B, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 /MT, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575/MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-A/MT, 

LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT, MARCOS PAULO DA 

FONSECA - OAB:11841/MT, MÁRIO MARCIO BORGES MODESTO - 

OAB:15947, NEUDI GALLI - OAB:6562-B, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505-B/MT

 ..Posto isto, indefiro todas as preliminares arguidas e, consigno, 

inexistirem quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, 

do CPP.Devido ao número de testemunhas a serem inquiridas por este 

Juízo, designo o dia 07 de novembro de 2018, às 13 horas para, 

tão-somente, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação. 

Nessa data será designada audiência em continuação para a oitiva das 

testemunhas de defesa, visando não deixá-las esperando por longas 

horas neste Fórum.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Intimem-se os causídicos que patrocinam as defesas dos 

acusados.Expeçam-se Cartas Precatórias com as finalidades de intimar, 

bem como colher os interrogatórios dos acusados (...)Consigno que que o 

acusado Robison declarou em sua resposta à acusação que pretende ser 

interrogado neste Juízo, onde comparecerá independentemente de 

intimação e acompanhado de suas testemunhas de defesa.Expeça-se 

carta precatória à Comarca de Sorriso .Expeçam-se Cartas Precatórias, 

grafando o prazo de cumprimento de 60 (sessenta) dias, para inquirição 

das seguintes testemunhas arroladas pelos acusados(...)Intimem-se as 

defesas dos acusados Max Willian de Lima, Elza Tereza Rangel Antônio, 

Marcos da Silva e Fernando Rodrigues da Silva para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, fornecerem o endereço completo das seguintes 

testemunhas (...), sob pena de desistência tácita de suas oitivas.Por fim, 

autorizo o acusado Ricardo Alves de Oliveira a se ausentar de sua 

residência aos sábados das 06h30min às 07h30min para participar das 

missas “Terço dos Homens”, bem como a participar das missas que o 

ocorrem na Paróquia Catedral Sagrado Coração de Jesus aos sábados às 

(18 horas) e/ou domingos (08 horas e às 17 horas). Autorizo, ainda, 

acusado Ricardo a se ausentar de sua residência para se dedicar aos 

estudos no ambiente denominado “Concentra”, localizado na Rua das 

Aroeiras, nº 1.735, Sala 04, 1º Piso, Centro, Sinop/MT, durante a semana 

das 18 às 22 horas e aos finais de semana por quatro horas por dia...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226630 Nr: 3716-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON AFFONSO GOMES, AWANDO 

DA SILVA QUINTINO, JEAN MAICH RODRIGUES BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS - 
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OAB:MT/18.874

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO A. 

FERRACIOLLI, para devolução dos autos nº 3716-85.2015.811.0015, 

Protocolo 226630, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 225371 Nr: 2972-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI CALLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLEN PARRON MENDES - 

OAB:OAB/MT 17909/0

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, sirvo-me desta 

para intimar o causídico ESLEN PARROM MENDES (OAB/MT 17.909), para 

que dentro do prazo legal apresente manifestação nos autos, quanto ao 

cálculo de liquidação das penas privativas de liberdade.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 44/2018/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 que a Gestora Judiciária substituta da 1ª Vara Criminal 

Sheila da Silva Figueiredo, Técnica Judiciária, matrícula n.º 6502, está 

usufruindo licença médica de 22.2 a 23.3.2017.

 RESOLVE

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor JEFERSON DOS REIS PESSOA JÚNIOR, 

Analista Judiciário, matrícula n.º 8252, para exercer a função de Gestor 

Judiciário da 1ª Vara Criminal, com efeitos retroativos a 22.2 a 23.3.2018, 

em substituição à Gestora Titular que esteve de licença médica.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 23 de março de 2018.

 Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 43/2018/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 - LOTAR a servidora CÉLIA REGINA BRANDÃO CONTE, Analista 

Judiciária, matrícula n°. 5732, na Secretária da 2ª Vara Cível, com efeitos 

retroativos a partir de 27 de fevereiro de 2018, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 14 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007736-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODOLFO DE CARVALHO OAB - MT18946/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL GONCALVES DUARTE NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. Maria Gonçalves Duarte requer a interdição de Daniel Gonçalves 

Duarte Neto, alegando que é mãe do interditando e que este é portador de 

Síndrome de Down (CID 10 Q90 ), conforme atestado médico emitido pela 

Dra. Lydia Maria B. Tavares – CRM- 1078 - MT. Aduz que, em decorrência 

alteração genética, se vê impossibilitado de exercer suas atividades 

rotineiras, sendo incapaz de responder aos atos da vida civil. Requer a 

procedência do pedido com o decreto da interdição e a sua nomeação 

como curadora. Com a inicial vieram os documentos constantes dos 

eventos n.ºs 10257284, 10257353, 10257391, 10257424, 10257465, 

10257479, 10257499, 10257523, 10257536, 10257559, 10257578, 

10257581e 10257590. Determinação de emenda a exordial (evento n.º 

10453664). Emenda perfectibilizada no evento n.º 10754361. Juntou 

atestado médico (10754374), comprovando o alegado. Vieram-me os 

autos conclusos É a síntese. FUNDAMENTO E DECIDO. A alteração 

genética que o interditando possui, bem como sua incapacidade de gerir 

os próprios negócios, restou comprovada, por intermédio da 

documentação acostada aos autos. Dessa forma, conclui-se que o 

interditando não possui condições de reger sua própria pessoa e praticar 

os atos em geral da vida civil, sem que alguém o represente. Há prova de 

que o interditando foi submetido a exames médicos/clínicos, pelo que se 

concluiu que necessita da ajuda e atenção de terceiros, ainda que a priori. 

Nesse sentido: TJ-SP - INTERDIÇÃO - Nomeação de curador provisório - 

Cabimento - Agravada portadora de transtorno de personalidade do tipo 

bipolar - Incapacidade de gerir sua pessoa e bens - Justificada a curatela 

provisória - Recurso provido. (AI: 4997944200 SP , Relator: Sousa Lima, 

Data de Julgamento: 15/04/2008, 1ª Câmara de Direito Privado A, Data de 

Publicação: 29/04/2008). A Tutela de urgência (GÊNERO) pode ser 

antecedente ou incidental e, para tanto, seguem, os seguintes requisitos: · 

Probabilidade do direito (fumus boni iuris): confrontação das alegações e 

das provas com os elementos disponíveis nos autos; convencimento de 

que o direito que se postula é provável. · E perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (periculum in mora): há urgência quando a 

demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. 

Aplicando-se tais requisitos à pretensão da parte autora, temos a lição do 

Art. 303 do CPC, in verbis: Art. 303 - Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO PROVISÓRIA de Daniel Gonçalves Duarte Neto – 

qualificada na inicial – e DEFIRO a antecipação de tutela pretendida, 

nomeando como CURADORA PROVISÓRIA a requerente – Maria 

Gonçalves Duarte, que deverá prestar compromisso por termo, bem como 

apresentar a declaração de bens e renda do interditando. Adote Senhor 

Gestor as providências pertinentes: I- Designo o dia 18/4/2018, às 13h30m 

(horário oficial de MT) para a realização da entrevista com a interditanda. 

II- CITE-SE o interditando, para que tome ciência da data designada, em 

conformidade com o artigo 751 do Código de Processo Civil. III- Após a 

entrevista, poderá o interditando, impugnar o pedido, no prazo de quinze 

dias, contados da audiência. IV- Notifique-se o representante do Ministério 

Público. V- INTIME-SE. VI- CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002296-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. P. (AUTOR)

S. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BOURET ORRO OAB - MT22974/O-O (ADVOGADO)

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)
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Vistos. Tendo em vista a proximidade da data designada na decisão de Id. 

11858909 , não havendo tempo hábil para as intimações, redesigno o ato 

para o dia 24/04/2018, às 15:00 horas. Cumpra-se a decisão de Id. 

11858909, observando-se as presentes alterações. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005666-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. P. (RÉU)

Outros Interessados:

E. A. D. S. (TESTEMUNHA)

G. A. D. S. (TESTEMUNHA)

C. A. C. (TESTEMUNHA)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319, IV do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, sanando as irregularidades, devendo informar qual valor 

pretende a título de alimentos provisórios e definitivos, tendo em vista a 

discrepância das informações dos itens “a” e “d” dos pedidos contidos na 

inicial. No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do 

CPC, sob pena de indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005530-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO LOPES (REQUERIDO)

 

Diante de todo o exposto:I- Verifico que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC.II- Dessa forma, faculto à 

parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, juntando 

documentos que comprovem a enfermidade que acomete o idoso ou, 

adequando, se for o caso, seu pedido aos ditames inseridos pelo art. 

1.783-A do CPC.Assim, caso seja comprovado comprometimento mental 

que o impeça de discernir ou expressar sua vontade, o feito seguirá pelo 

rito da interdição, contudo, deverá o requerente comprovar nos autos tal 

comprometimento.No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o 

artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento.III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005526-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS OAB - MT22730/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

Diante de todo o exposto:I- Verifico que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC.II- Dessa forma, faculto à 

parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, juntando 

documentos que comprovem a enfermidade que acomete o idoso ou, 

adequando, se for o caso, seu pedido aos ditames inseridos pelo art. 

1.783-A do CPC.Assim, caso seja comprovado comprometimento mental 

que o impeça de discernir ou expressar sua vontade, o feito seguirá pelo 

rito da interdição, contudo, deverá o requerente comprovar nos autos tal 

comprometimento.No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o 

artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento.III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEANNY KAROLINY BASTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR ALLES METZLER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390/O-O (ADVOGADO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.II- Designo audiência de CONCILIAÇÃO/Mediação (art. 165, §3º 

do CPC) para o dia 7/11/2017, às 16h00m (Horário Oficial de MT).III- Cite-se 

e intime-se, o requerido, para comparecer, acompanhado de advogado ou 

defensor público (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. Frise-se que o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).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- Intime-se a parte requerente, na pessoa do seu 

advogado, para comparecer em audiência de mediação (art. 334, §3º do 

CPC).VI- Em caso de autocomposição será a mesma reduzida a termo e 

homologada por sentença (art. 334, §11, do CPC).VII- Concedo à 

requerente a assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).VIII- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 424005 Nr: 24112-25.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA BENEDITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA 

- OAB:10174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a diligência (fls.56/58)intimo a parte autora a 

se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 432318 Nr: 2350-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDDS, DKDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a exequente, por sua defensora, para antender ao 

requerimento ministerial de fl. 21.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 432317 Nr: 2349-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDDS, DKDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se a exequente, por sua defensora, para antender ao 

requerimento ministerial de fl. 28.

II- Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 246687 Nr: 6772-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JLDMC, MCDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO 

ALBUÊS - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 VISTOS.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo ART. 139, V, DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para 

o DIA 24/05/2018, ÀS 15:15 HORAS.

II- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 III- Notifique-se.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 222111 Nr: 2359-22.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMLGOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHAES DOS SANTOS - OAB:12.550

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de fl. 120.

Intime-se o executado para comprovar o pagamento dos valores pagos, 

conforme acordo homologado às fls. 110/111. Prazo 05 dias.

Decoerrido o prazo sem manifestação, conclusos para análise do pedido 

de fls. 113/114.

Às providências.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008449-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DA CRUZ ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMBROSIO DE SOUZA ARAUJO (INVENTARIADO)

 

1008449-48.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Intimar a parte autora através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez dias cumpra a 

determinação do ID 10820116, sob pena de extinção do feito. Várzea 

grande 27 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005485-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. L. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1005485-19.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e ao 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 9356389 e da certidão que 

designou audiência de ID 12226415. Várzea Grande/MT, 27 de março de 

2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005485-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. L. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI OAB - MT0017995A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1005485-19.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e ao 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 9356389 e da certidão que 

designou audiência de ID 12226415. Várzea Grande/MT, 27 de março de 

2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 517844 Nr: 4789-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Costa Leite - OAB:6608, 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:, RUTH SOUSA 

DOURADO - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 158, para o fim nomear um dos ilustres 

Advogados da UNIVAG, como Advogado Dativo da autora, bem ainda 

comparecer em audiência de instrução e julgamento acima designada, 

devendo o feito ser remetido a este para ciência e manifestação.

Em seguida, aguarde-se a audiência instrutória designada nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 23 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 284985 Nr: 4034-15.2012.811.0002

 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: MARIA SEVERINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEOFREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Inventário.

A ação foi ajuizada em data de 09/03/2012 (fls. 05).

A Inventariante foi intimada pessoalmente e por seu Advogado, para 

trazer aos autos a GIA-RETIFICADORA e comprovantes de pagamento de 

impostos, como mencionado pela PGE (fls. 50), mas quedou-se inerte (fls. 

57).

O feito aguarda manifestação da Inventariante desde o ano de 2014 (fls. 

77).

Assim sendo, considerando que o feito se arrasta desde o ano de 2012, 

e, diante da inércia da autora em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, ainda, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não ser a 
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extinção do processo.

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.

P. R. I.

 Isentos de custas (fls. 15).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Março de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 320335 Nr: 16724-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDLADSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - UNIVAG - OAB:, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - 

OAB:4871/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 226, § 6º, da CF/88, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial para o fim de converter a separação judicial do casal em 

DIVÓRCIO, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. 

I.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC/2015, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV 

do mesmo artigo, suspensa a cobrança, eis que defiro a AJG à ré (fls. 

64). Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, inciso I, do Código Civil/2002), anotando-se 

que a requerida voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Francisca da 

Luz Alves da Silva (fls. 11).Não há bens a partilhar.Após as providências 

cabíveis, arquive-se.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de Março de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 227107 Nr: 7272-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASSeo-rPsmMADFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO- 

UNIVAG - OAB:9237, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

ARIANY AGDA SALLES SOARES e ARIELY AGDA SALLES SOARES 

ajuizaram a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS contra 

ADILSON SOARES DA SILVA.

As exequentes no decorrer do processo completaram a maioridade civil 

(fls. 15/16).

Dessa forma, foram devidamente intimadas pessoalmente e por 

Advogado, via DJE para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

bem ainda regularizar a representação processual, contudo em nada se 

manifestaram (fls. 106).

Mais. A parte exequente escreveu no mandado de intimação que não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito (fls. 104/105).

Considerando o desinteresse da parte autora, bem ainda que o processo 

não pode permanecer paralisado por prazo indeterminado, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 65504 Nr: 1582-13.2004.811.0002

 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: MHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862/MT, FERNANDA ABREU MATTOS - OAB:8427MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1582-13.2004.811.0002.

Código nº. 65504.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

A ação foi ajuizada aos 10/03/2004 (fls. 02).

Após longo tramitar do processo, foi determinada a intimação do 

Inventariante para cumprimento da determinação de fls. 176, sob pena de 

extinção (fls. 200).

O Inventariante fez sucessivos pedidos de suspensão do feito (fls. 

201/204, 207/208, 211/212).

Manifestação do Inventariante às fls. 213, pugnando pela expedição de 

ofício ao Banco do Brasil para que apresentassem extrato bancário das 

contas e investimentos do “de cujus”.

Juntada de comprovante de pagamento do ITCMD às fls. 217/218.

Resposta do Banco do Brasil às fls. 219/222.

O Inventariante não foi localizado para intimação pessoal, eis que 

mudou-se sem informar onde poderia ser encontrado (fls. 229) e suas 

patronas foram devidamente intimadas para manifestação acerca da 

resposta do Banco do Brasil, mas quedaram-se inertes (fls. 224/230).

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção 

no feito (fls. 232).

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que se verifica dos autos, não há manifestação do Inventariante 

desde o mês de Outubro de 2014.

Assim sendo, diante da inércia do Inventariante em promover os atos 

necessários ao deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, de rigor a extinção do 

processo.

Observo que todos os envolvidos são maiores e capazes e podem 

promover a partilha via cartório extrajudicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isentos de custas (fls. 02).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 444770 Nr: 9277-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRT, APNDOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 444770.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Divórcio.

A ação foi proposta em data de 05/05/2016 (fls. 04).

Por meio de decisão de fls. 18, foi determinada a emenda à inicial, o que 
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não ocorreu (fls. 27).

Diante da inércia da parte requerente, e, considerando a impossibilidade 

do processo permanecer paralisado indefinidamente, bem ainda a inépcia 

da petição inicial, de rigor a extinção deste processo sem análise do 

mérito.

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

P. R. I.

Isentos de custas, eis que defiro a AJG.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380570 Nr: 27158-56.2014.811.0002

 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: JPGDMN, JGMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27158-56.2014.811.0002.

Código nº. 380570.

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Alimentos.

A ausência injustificada da autora à audiência para qual estava intimada 

(fls. 23/37) acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 7º, da Lei 5.478/68 e art. 485, VI, do CPC.

 Revogo a decisão de fls. 14, que arbitrou alimentos provisórios.

P. R. I.

 Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380262 Nr: 26898-76.2014.811.0002

 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: WMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:OABMT13949

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para manifestar sob as 

certidões negativas, bem como no prazo de 05 (cinco) dias junte 

procuração nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352304 Nr: 17540-87.2014.811.0002

 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: EFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP, JFHLVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAQUELINE FERNANDA HERMES LIMA 

VARGA AKERLEY, Cpf: 72925264115, Rg: 1309016-, Filiação: Aloizio 

Akerley e Vanda Lima Vargas, data de nascimento: 17/06/1976, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), vendedora autonoma, 

Telefone 9919 - 1448. 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: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.699, do Código Civil/2002, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial, confirmando a decisão proferida em sede 

liminar (fls. 41/42), para o fim de minorar a pensão alimentícia para 27,62% 

do salário mínimo. O pagamento da pensão deverá ser feito até o dia 10 de 

cada mês, mediante depósito em conta bancária da genitora. O valor 

retroage à citação (art. 13, §2º, da Lei 5.478/68).Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 900,00 (novecentos reais). P. R. I.Cientifique-se o Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado e providências pertinentes as custas 

processuais e taxas judiciárias, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cadastre-se o novo endereço do autor no APOLO (fls. 

62).Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 29 de Novembro de 2017.CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327158 Nr: 23480-67.2013.811.0002

 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: JFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 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): ROSIANE CORREA DA SILVA, Filiação: 

Antonieta Correia da Silva, 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: Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial para o fim de reconhecer que o autor não é o 

pai biológico da requerida, e, em consequência, declarar a nulidade do 

registro que dispõe nesse sentido. Assim, deve ser excluído do registro 

civil da adolescente os dados ali constantes como pai e avós paternos.O 

autor fica desobrigado das demais responsabilidades decorrentes da 

paternidade, já que esta, em verdade, inexiste.P. R. ICondeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 800,00 (oitocentos reais), uma vez que não há 

condenação.Expeça-se mandado para cancelamento do registro de 

nascimento, e lavratura de novo registro, observando que do nome da 

adolescente deve ser excluído o patronímico “Oliveira” (fls. 12).Após o 

t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a o  a r q u i v o ,  c o m  b a i x a  n a 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 04 de Setembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 453384 Nr: 13385-70.2016.811.0002

 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: ABDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA PAULA GOMES, Cpf: 

01921777109, Rg: 18179169, brasileiro(a), solteiro(a), cozinheira, 

Telefone 93211802. 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: 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.Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, 

observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo, em favor da 

Defensoria Pública.Lavre-se termo de guarda em favor do genitor.Após o 

t r â n s i t o  e m  j u l g a d o ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  n a 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 26 de Janeiro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 342466 Nr: 9890-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDADA, SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645, UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em 

face da certidão negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, 

encaminho-o à imprensa, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008801-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. N. A. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

R. C. D. S. S. (TESTEMUNHA)

S. F. D. A. (TESTEMUNHA)

M. P. D. S. T. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

Dados do Processo: Processo: 1008801-06.2017.8.11.0002 Valor causa: 

R$ 937,00 Tipo: Cível Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) REQUERENTE: 

AMINADABES DIAS LOPES REQUERIDA: ADRIANA DO NASCIMENTO 

ALMEIDA LOPES Pessoa a ser citada: Nome: ADRIANA DO NASCIMENTO 

ALMEIDA LOPES Endereço: Residindo atualmente em local incerto e não 

sabido FINALIDADE: CITAÇÃO DA REQUERIDA acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da Ação de 

Divócio Litigioso que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, querendo, apresentar contestação, 

considerando-se citada por todos os termos e atos da ação, até final 

sentença. CIENTIFICANDO-O(A) de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na peça vestibular, salvo em relação a direitos indisponíveis. 

(art. 344, NCPC), E AINDA, que o procedimento pode ser convertido em 

consensual a qualquer tempo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso promovida por Aminadabes Dias Lopes em face de 

Adriana do Nascimento Almeida Lopes. O Autor relata que contraiu 

matrimônio com a requerida em 08 de julho de 2017, pelo Regime de 

Comunhão parcial de bens, todavia se encontram separados de fato 

desde outubro de 2017, da união não advieram filhos, e o casal também 

não adquiriu bens durante o matrimônio. Requer, a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita; a citação por edital da parte requerida, 

dispensando a audiência de conciliação e mediação; e decretação do 

divórcio e expedição de mandado de averbação ao cartório competente. 

Protesta provar o asseverado por todos os meios de prova em direito 

admitidos Despacho/Decisão: PJE nº. 1008801-06.2017.8.11.0002. 

VISTOS etc. Defiro o pedido de AJG. Cite-se a requerida, por edital com 

prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, 

devendo constar do mandado as advertências previstas nos artigos 335, 

inciso III e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no 

prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para manifestação. Não 

sendo apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres 

Advogados da FAUSB para proceder à defesa da ré citada por edital (art. 

72, II, do CPC). Com a defesa, diga o autor. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de Março de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES, JUÍZA DE DIREITO. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Mirthes Evanys Augusta da Silva, digitei. 

Várzea Grande/MT, 27 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora 

Judiciária SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000941-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo: 

1000941-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CAMILA GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: ERNANE DE SOUZA PAES Vistos etc. CAMILA GOMES DE 

SOUZA, qualificada nos autos em epígrafe, aforou a presente demanda 

em desfavor de ERNANE DE SOUZA PAES, também qualificado, 

pleiteando, em sede de tutela de urgência em caráter cautelar 

antecedente, a fixação de alimentos provisórios em favor do filho menor 

do casal e a indisponibilidade dos bens pertencente ao requerido, 

pugnando, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Com a inicial juntou documentos. É o que merecia relato. 

Fundamento e 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 art. 98 do Código de Processo Civil. A inicial carece de 

emenda, haja vista que a autora pretende, em sede de tutela de urgência 

em caráter cautelar antecedente, a fixação de alimentos provisórios em 

favor do filho menor do casal, bem como a indisponibilidade de diversos 

bens, que afirma ser do casal e adquirido durante a união estável havida 

entre as partes, justificando se tratar de medida preparatória para 

posterior postulação de ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com alimentos e partilha de bens. Nota-se, pois, que a 

autora pretende, de um lado, alimentos provisórios em favor do filho, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 519 de 586



quais possuem natureza antecipatória e, de outro, a indisponibilidade de 

bens do requerido, que reclama providência cautelar assecuratória. 

Contudo, a nova sistemática processual trouxe inovação em relação as 

tutelas provisórias de urgência, prevendo a possibilidade de pedido de 

tutela antecipada (CPC/2015, art. 303) e cautelar (CPC/2015, art. 305), 

ambas em caráter antecedente, preparatórias para a ação principal, 

porém, os procedimentos para tais tutelas são diversos e incompatíveis 

entre si, não admitindo cumulação nessa seara, comportando, outrossim, 

cumulação das referidas tutelas de forma antecedente ou incidental ao 

pedido principal, para o qual será observado o procedimento comum. Além 

disso, imperioso destacar que a ação de alimentos possui regramento 

próprio (Lei 5.478/68), admitindo que o pedido de alimentos seja efetuado 

de forma cumulativa nas ações que tragam pretensão alimentícia, o que 

implica que tal pedido em ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável poderá ser feito em caráter antecedente, desde que preenchidos 

os requisitos legais. Com essas considerações, com escoro no art. 321 do 

CPC/2015, determino a intimação da autora, via advogado (a) habilitado 

nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

formulando os pedidos principais e, de forma antecedente ou incidental, os 

pedidos das tutelas de urgência pretendidas, sob pena de indeferimento 

desta e extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, I, do 

CPC/2015). Decorrido o termo, com ou sem reposta, volva-me os autos 

imediatamente concluso. Às providências. Várzea Grande, 15 de 

Fevereiro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004964-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA SOUZA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

ISTER SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOSE DE ALMEIDA GAMA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

SILVANETE DOS SANTOS ALVES (TESTEMUNHA)

ROMILDA CARDOSO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004964-74.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ISTER SOUZA DA SILVA, 

QUEZIA SOUZA DA SILVA FERNANDES Vistos etc. Trata-se de pedido de 

homologação de acordo para substituição de curatela proposta por ISTER 

SOUZA DA SILVA e QUEZIA SOUZA DA SILVA, consoante os termos 

exarados na exordial. Em suma, a primeira requerente afirma que foi 

nomeada curadora de sua filha GRACIELE SOUZA DA SILVA, nos autos 

da ação n. 16906-33.2010.811.0002 – Código n. 258434, que tramitou 

junto a Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca; contudo não deseja mais exercer o encargo, razão pela qual 

requer seja transferido para sua filha, Sr.ª QUEZIA SOUZA DA SILVA, 

irmã da interditada. Com a inicial vieram vários documentos, entre eles a 

sentença anexada no id n. 3730176 que decretou a interdição de 

GRACIELE SOUZA DA SILVA. A inicial foi recebida no id n. 4662059, 

oportunidade em que fora determinado a expedição de mandado de 

constatação com o fito de verificar a situação da interditada, bem como 

ordenou vista dos autos ao Parquet. Mandado de constatação foi 

acostado aos autos no id. n. 6806501, constatando que a interditada não 

possui discernimento do que ocorre a sua volta, indicando para a 

existência de uma deficiência mental. Em parecer exarado no id n. 

9295000 o Ministério Público manifestou pela procedência do pedido inicial, 

nomeando a Sr.ª QUEZIA SOUZA DA SILVA como curadora da interditada 

GRACIELE SOUZA DA SILVA. É o necessário. Fundamento e decido. 

Cuida-se de Ação de substituição de curadora sob o argumento de que a 

pessoa nomeada para o encargo não possui mais interesse em exercer a 

curatela, necessitando, pois, da nomeação de novo curador. A curatela 

apresenta características relevantes, tais como: a) Caráter eminentemente 

publicista; b) Caráter supletivo da capacidade; c) Temporariedade, 

perdurando enquanto a causa da incapacidade manter-se; d) Decretação 

decorrente de certeza absoluta da incapacidade. Ora, os requisitos 

supramencionados já foram declarados, quando da sentença que 

verificou a incapacidade da interditada, para gerir a sua pessoa e seus 

bens, não sendo causa de discussão no caso vertente. A curatela é o 

encargo deferido a alguém por lei, para que esta pessoa possa reger a 

pessoa e administrar os bens de quem não pode fazê-lo por si mesmo. 

Aplicam-se a curatela as disposições legais relativas a tutela, com apenas 

algumas modificações, observando o que preceitua o art. 1.744, do Código 

Civil. O art. 1.765, do mesmo Códex, estabelece que pode o tutor, servir 

por espaço superior há 2 (dois) anos, desde que queira, e o juiz julgar 

conveniente e aplicável ao caso analisado. Já o art. 1.764 do C.C. 

preceitua os casos de cessação da tutela, aplicados a curatela, em face 

de ser também norma subsidiaria ao instituto da curatela, ante a ausência 

de preceito legal, senão vejamos: Art. 1.764. Cessam as funções do tutor: 

I – ao expirar o termo, em que era obrigado a servir; II – ao sobrevir 

escusa legítima; III – ao ser removido. No caso destes autos, os requisitos 

da legitimidade estão preenchidos, consoante o disposto no art. 1.767, I, 

do Código Civil. Ex Positis, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da 

inicial, nos termos do artigo 487, I e artigo 762, ambos do CPC/2015, e 

determino a substituição da curadora, antes suportada por ISTER SOUZA 

DA SILVA, a quem será substituída por QUEZIA SOZA DA SILVA, pessoa 

que passa a deter o encargo. Lavre-se o termo competente, devendo 

constar que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de 

quaisquer bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a 

interditada, salvo com autorização judicial. Inscreva-se a presente no 

cartório de Registro Civil competente. Expeça-se edital, que devera ser 

publicado pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da interditada e sua 

curadora, a causa da interdição e os limites estabelecidos. Notifique-se o 

Cartório Eleitoral da presente interdição, nos termos do art. 15, II, da CF/88. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de praxe. 

Publique-se. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 344257 Nr: 11288-68.2014.811.0002

 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: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO DA SILVA 

BARRETO - OAB:8664 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Analigia Tavares de Siqueira 

- OAB:16.189

 Certifico que cumprindo Decisão de 14/03/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 03/05/2018 às 16h:15min. Intimem-se as parte e 

seus procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 428256 Nr: 26423-86.2015.811.0002

 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: WRLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 Certifico que cumprindo Decisão de 19/03/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 10/05/2018 às 14h:45min. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 8 e seus procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 252214 Nr: 11364-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBDJ, CBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE XAVIER DE SOUZA 

TIRAPELI (ESTAGIÁRIA) - OAB:20319/E, LUCIANO SILVA ALVES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 8.882, MARIA GOMES DE SOUZA-ESTAGIARIA 

- OAB:18555/E, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062

 Certifico que cumprindo Decisão de 19/03/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 10/05/2018 às 15h:30 min. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 119 e seus procuradores.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009009-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE BARROS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LEMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1009009-87.2017.8.11.0002, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[Regime de Bens 

Entre os Cônjuges, Instituição de Bem de Família, Alienação Judicial]. 

REQUERENTE: DAYANE BARROS RESENDE REQUERIDO: EDER LEMES DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Acolho a competência declinada no id. retro e 

recebo o feito no estado em que se encontra. Trata-se de Ação de 

Alienação Judicial proposta por DAYANE BARROS RESENDE, em face de 

EDER LEMES DO NASCIMENTO, consoante os termos da inicial. Contudo, 

após detida análise dos autos, bem como em consulta ao Sistema Apolo e 

dos documentos acostados a inicial, que em verdade se trata de 

cumprimento de sentença, o qual segundo disposto nosso ordenamento 

legal (art. 513 e ss do CPC/2015), deverá ser requerido nos mesmos autos 

em que fora proferida a sentença e não distribuído de forma autônoma 

como pretende a requerente. Ex Positis, ante a incompatibilidade entre os 

Sistemas Apolo e PJE, nos termos do art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial e, via de consequência; JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos ternos do art. 485, IV, do CPC/2015. Sem custa e 

honorários face à gratuidade de Justiça que ora defiro, consubstanciado 

no art. 98 do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a 

preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008295-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DA SILVA MATEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono este autos para intimar a parte autora para 

impugnar a contestação (ID 11816188)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 24 de abril de 2018, ás 8:30 horas, 

(por hora de chegada) no consultório do Dr. Ernani da S. Lara Neto 

Castrillon – no endereço : Av. Bosque da Saude, 888, Edificio Saúde, sala 

33, 3º andar, Cuiabá – MT, telefone 65 2127 8657. EUCARIS TAQUES 

PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 24 de abril de 2018, ás 8:30 horas, 

(por hora de chegada) no consultório do Dr. Ernani da S. Lara Neto 

Castrillon – no endereço : Av. Bosque da Saude, 888, Edificio Saúde, sala 

33, 3º andar, Cuiabá – MT, telefone 65 2127 8657.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002452-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALMEIDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 24 de abril de 2018, ás 8:30 horas, 

(por hora de chegada) no consultório do Dr. Ernani da S. Lara Neto 

Castrillon – no endereço : Av. Bosque da Saude, 888, Edificio Saúde, sala 

33, 3º andar, Cuiabá – MT, telefone 65 2127 8657.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002452-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALMEIDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 24 de abril de 2018, ás 8:30 horas, 

(por hora de chegada) no consultório do Dr. Ernani da S. Lara Neto 

Castrillon – no endereço : Av. Bosque da Saude, 888, Edificio Saúde, sala 

33, 3º andar, Cuiabá – MT, telefone 65 2127 8657.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 62819 Nr: 8182-84.2003.811.0002

 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: MARIO ANTUNES DE ALMEIDA FILHO, CELY MARIA 

AUXILIADORA BARROS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO IMADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECIR ERRERA - 

OAB:3365-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS ROBERTO 

SILVA E TAQUES, para devolução dos autos nº 8182-84.2003.811.0002, 

Protocolo 62819, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 345158 Nr: 12013-57.2014.811.0002

 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: CICERO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 299834 Nr: 20466-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLCAR VEÍCULOS LTDA EPP, LUIS CLAUDIO JAQUES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CRÉDITO 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CALDEIRA 

BARBOSA - OAB:OAB/SP177839

 Processo n.° 20466-12/2012 (Cód. 299834)

Vistos...

Diante da inércia da devedora quanto ao pagamento do débito, aplico-lhe 

multa e honorários advocatícios de 10%.

Defiro o pedido de bloqueio online em contas da parte devedora via 

Bacenjud.

Para tanto, mantenham-se os autos conclusos para as providências 

necessárias, em caráter sigiloso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 1º de dezembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 438003 Nr: 5704-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. H. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALU VEICULOS LTDA ME, MARIA LUCIA DA 

COSTA, VILMA CASSEMIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA MACHADO - OAB:OAB/MT 

15359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097. Prazo do Edital:30. Nome do(a) Citando(a): Malu 

Veiculos Ltda Me, CNPJ: 10283172000173, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Doutor José Gustavo Bush, Nº 155, Bairro: Paraíso do Morumbi, cidade: 

São Paulo/SP. CEP 05705-190, MARIA LUCIA DA COSTA, Cpf: 

203.584.586-68, Rg: 983689, brasileiro(a), empresaria, Endereço: Rua 

Profesor COelho Junior, Nº 260, Apartamento 101, Bairro: Planalto, cidade: 

Belo Horizonte/MG. CEP 31.720-160 e VILMA CASSEMIRO SOARES, Cpf: 

609.082.626-04, Rg: 1166663 SSPMG, brasileiro(a), empresaria, Endereço: 

Rua Laudelino Cordeiro, Nº 43, Bairro: Vila Maria, Cidade: Nova Lima-MG. 

Decisão/Despacho:Processo nº 5704-49/2016 (Cód. 438003). 

Vistos...Considerando a dificuldade na localização dos devedores, mesmo 

depois de realizadas buscas de seus endereços nas ferramentas 

disponibilizadas ao Poder Judiciário, defiro o pedido retro quanto à citação 

por edital. Sem prejuízo, à credora para impulsionar o feito, requerendo as 

diligências que entender pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 08 de março de 2018. Ester 

Belém Nunes. Juíza de Direito. Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Eucaris Taques Pereira. Gestor(a) 

Judiciário(a). Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007236-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY FRANCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1007236-07.2017.8.11.0002, : Espécie: LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO (151)/[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, 

LEVANTAMENTO DE VALOR, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. 

REQUERENTE: GRAZIELLY FRANCA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos... Sem razão o autor na petição de Id. 

10028881, quando alega a existência de erro material na decisão Id. 

10011766, que designou audiência conciliatória mesmo sendo informado o 

seu desinteresse, à medida em que para que ocorra o cancelamento da 

solenidade cabe também ao réu manifestar-se expressamente, conforme 

dispõe o art. 334, § 5º, segunda parte, do NCPC[1]. Consequentemente, o 

cancelamento da solenidade apenas ocorreria se o réu, citado, assim 

manifestasse. Apesar da ausência injustificada do autor na audiência, 

deixo de aplicar-lhe a multa por observar que a ré não foi citada. 

Redesigno a audiência de conciliação para 06.06.2018, às 10:30h. 

Intime-se o autor para comparecimento e cite-se a ré com as advertências 

contidas no Id. 10011766. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 5o O autor deverá indicar, na 

petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007947-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MASSAYUKI YAMAMOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI FERREIRA GONCALVES NETO (RÉU)

Glaucia Polliana M. D. Gonçalves (RÉU)

Vagner Ferreira Gonçalves - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO VÁRZEA GRANDE , 27 de 

março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria (autor) para MANIFESTAR SOBRE AS 

CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS, no prazo de cinco dias. Nº DO 

PROCESSO: 1007947-12.2017.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 
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25.620,19 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: DECIO JOSE TESSARO - MT3162/O-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 VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 290901 Nr: 10551-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LEOCADIO DA ROSA, FAC IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANONE BORGES DE LIMA, NEIDIVANIA 

FERREIRA, EURLEY MACAUBA NOGUEIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Figueiredo 

Nascimento - OAB:12030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 99/101).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia dos réus os que 

ensejam a aplicação do caput do artigo 346, do CPC: “Os prazos contra o 

revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do 

ato decisório no órgão oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação das partes, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Portanto, a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, somente ocorrerá após o prazo de 15 (quinze) dias da 

publicação de decisão que recebe o pedido de cumprimento de sentença, 

pois a multa de 10% condiz com medida coercitiva em fase de 

cumprimento de sentença.

Ante o exposto, intimem-se as partes requerida/executada, para que 

cumpra o determinado na sentença de fls. 91/92, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código 

de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 289364 Nr: 8908-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS & OLIVEIRA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. MARCO 

ANTONIO CAIS E BRUNO RAMPIM CASSIMIRO, OAB-SP 97584 E 218164, 

RESPECTIVAMENTE , PARA JUNTAREM COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DE GUIA A SER 

EMITIDA NO SITE DO TJMT, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 224148 Nr: 4321-80.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSILYN ALMEIDA DE OLIVEIRA, RODRIGO 

DE LIMA KESSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RICARDO NUNES - 

OAB:5820

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR E BRUNO OLIVEIRA CASTRO, 

OAB-MT 12007 E 9237, RESPECTIVAMENTE, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTAREM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA O SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA NO SITE DO 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268056 Nr: 14728-77.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDIR MARAFÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE HÁ NECESSIDADE DE 

ACOMPANHAMENTO PARA O ATO JUDICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

MANDADO DE IMISSÃO, POR INTERMÉDIO DO PATRONO DA AUTORA, 

DEVENDO PORTANTO CONTATAR O MEIRINHO, TENDO-SE EM VISTA QUE 

PODERÁ OCORRER NECESSIDADE DE CAMINHÃO E/OU CHAVEIRO. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268063 Nr: 15627-75.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARNEIRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268044 Nr: 15616-46.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4155 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 
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NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 299213 Nr: 19789-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 11 - LOTE 20 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EDSON 

HENRIQUE DE PAULA - OAB-MT 7182 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268067 Nr: 14727-92.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB-MT 4156 DA EXPEDIÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO PARA A CENTRAL REGULADORA DO MANDADO 

NESTA DATA. CONSIGNO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA, AUXILIAR DO 

JUÍZO, NÃO TEM O DEVER FUNCIONAL DE PROCURAR PELA PARTE QUE 

SE COMPROMETEU, NOS AUTOS, A CONDUZI-LO E/OU, CABENDO A 

ESTA, INTERESSADA QUE É NO DESENLACE DO PROCESSO, CONTATAR 

O MEIRINHO COM VISTAS AO EFETIVO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. 

PRAZO: 5 (CINCO) DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORREA PAILO (AUTOR)

ELKE EMILIA CORREA PAILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0011642A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002183-79.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de Id. 11719272 – Pág. 1-6, cujos 

fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 04/2018/GB2VC, o qual foi 

encaminhado por meio eletrônico, conforme aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos. Após, dê-se regular 

prosseguimento ao feito. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de 

março de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002238-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES JOSE BOMFIM OAB - MT3210-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AD-PRESSA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002238-59.2018.8.11.0002, : Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Atos executórios]. REQUERENTE: ALCEBIADES JOSE BOMFIM 

REQUERIDO: AD-PRESSA ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que a Carta 

precatória e os documentos encaminhados anexo a esta, estão em 

tamanho reduzido, o que dificulta sua leitura, principalmente quando da 

impressão para cumprimento da missiva. Da tal modo, determino que o 

requerente/exequente junte a Carta Precatória e documentos que a 

guarnecem em tamanho real, para facilitação da leitura por ocasião do 

cumprimento. Juntada a missiva e documentos de forma legível, cumpra-se 

conforme deprecado. Caso contrário, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem manifestação, devolva-se a Carta Precatória ao juízo de origem 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento (art. 390, da CNGC). Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. Várzea Grande, 27 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002334-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINA MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002334-74.2018.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88)]. AUTOR: LINA MARIA DA 

COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de Ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, autarquia federal, de tal modo, 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 redistribuídos para uma das Varas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Às providências. Várzea Grande, 27 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002206-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOMINGAS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

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 : 

1002206-54.2018.8.11.0002, : Espécie: USUCAPIÃO (49)/[ACESSÃO]. 

AUTOR: FRANCISCA DOMINGAS DE CAMPOS RÉU: EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos. I – Cite-se aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os 

confinantes do referido imóvel; II – Por edital, com prazo de 30(trinta) dias, 

citem-se os eventuais interessados em lugar incerto, caso hajam; III – Por 

meio eletrônico, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município 

(art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos; V - Concedo, a autora a gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 27 de março de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002333-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EUSTAQUIO DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002333-89.2018.8.11.0002, : Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. AUTOR: ANTONIO EUSTAQUIO DE SALES RÉU: 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos. I – 

Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem 

como todos os confinantes do referido imóvel; II – Por edital, com prazo de 

30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados em lugar incerto, caso 

hajam; III – Por meio eletrônico, intime-se para manifestar interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município (art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto 

à matrícula do imóvel, objeto destes autos; V - Concedo, a autora a 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 27 de março de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002305-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO SALES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SALES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1002305-24.2018.8.11.0002, : Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. AUTOR: ODILIO SALES RODRIGUES RÉU: MARIO 

SALES RODRIGUES Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição 

inicial não indica todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 

319 do CPC, haja vista que não foi informado o endereço eletrônico das 

partes. Ademais, na Ação de Usucapião forma-se litisconsórcio passivo 

necessário entre proprietário do imóvel e todos os confinantes, de forma 

que faz-se requisito da petição inicial a qualificação e o endereço 

completo destes para possibilitar a citação, conforme disposto no art. 319, 

II, do CPC. No caso, o requerente indicou apenas uma confinante, sem 

juntar o memorial descritivo que demonstre não possuir outros 

confinantes, ou apresentar qualquer justificativa para a existência de 

apenas um confinante. Ainda, quando a ação versar sobre direitos reais 

imobiliários, é requisito fundamental, quando a parte declara-se casada ou 

viver em união estável, a apresentação de consentimento do cônjuge e/ou 

convivente, conforme dispõe art. 73, §3°, do CPC, sob pena de nulidade 

processual (art. 74, parágrafo único, CPC). Por fim, não foi juntado aos 

autos a planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente 

habilitado, nem certidões negativas dos distribuidores da comarca da 

situação do imóvel e do domicílio do requerente, o que é essencial nos 

termos do art. 216-A, II, III, da Lei de Registros Públicos. Assim sendo, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. I - Informar 

o endereço eletrônico das partes II – Qualificar todos os confinantes, 

informando endereço completo; III - Apresentar nos autos termo de 

consentimento da companheira, nos termos do artigo 73, § 3º, do CPC, ou 

incluí-la no polo ativo da ação. IV - Juntar a planta do imóvel, memorial 

descritivo e a RT (anotação de responsabilidade técnica) do profissional 

que assina. V – Juntar certidões negativas dos distribuidores da comarca 

da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Sem prejuízo, desde já, 

concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 27 de março de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1000301-48.2017.8.11.0002, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. REQUERENTE: VAGNER GUILHERME REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta por VAGNER GUILHERME em desfavor de 

ITAÚ SEGUROS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento da indenização do seguro DPVAT no máximo 

indenizável. Determinada a emenda à inicial (id. 6115419), certificou-se o 

decurso do prazo sem manifestação da parte (id. 11835755). E os autos 

vieram conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. É 

cediço que o sistema judiciário brasileiro prestigia a observância ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo no art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que: “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Todavia, conforme 

mencionado na decisão que determinou a emenda a inicial, o Supremo 

Tribunal Federal exarou o entendimento de que a exigência do prévio 

requerimento administrativo, como condição para o regular exercício do 

direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal. No caso, conquanto o requerente tenha apresentado o 

comprovante de requerimento administrativo, restou evidente que este 

carece de interesse de agir. Isso porque, o demandante protocolou o 

requerimento na via administrativa em 10 de março de 2017, conforme 

documento de id. 6044393, ou seja, após a propositura da ação, que se 

deu em 19 de janeiro de 2017. De tal modo, o documento juntado não se 

trata de prévio requerimento administrativo, pois quando da propositura da 

presente ação, inexistia qualquer requerimento para pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Destaco que, não é o caso de 

aplicação da regra de transição estabelecida pelo STF no RE 631240, haja 

vista que a presente ação foi proposta em outubro de 2016. Corroborando 

com a situação exposta nos autos, o seguinte julgado: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 
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631.240/STF) – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF 

(03/09/2014), a 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.” (Ap 132736/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) Logo, em observância à 

orientação jurisprudencial da Excelsa Corte e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é nítida a ausência de interesse de agir da parte 

autora quando da interposição da presente ação. Por fim, cumpre anotar 

que, embora a autora tenha dito que “O promovido, alegou a falta de 

documentação necessária para darem andamento ao pleito, sendo assim a 

impossibilidade do cadastro do processo e consequentemente sua 

regularização”, não juntou qualquer documento para provar o alegado, 

embora devidamente intimada para tanto. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito ante a ausência de 

interesse processual, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e despesas 

processuais, deixo de condenar ao pagamento de honorários 

sucumbenciais haja vista a inexistência de contraditório. Todavia, tendo 

em vista que lhe foi deferido a gratuidade da justiça, a exigibilidade da 

condenação na sucumbência ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do 

CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com todas as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 27 de março de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006506-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

 

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 de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito visando o regular andamento do 

feito. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004237-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEDYS CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 12436753.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001531-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 12437913.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GONÇALINA DE ARRUDA LEITE (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de ID 12436620, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007615-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CAROLINE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo 12436530, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, considerando a Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, intimo as partes para manifestação, no prazo comum de 

10(dez) dias, a respeito da avaliação médica de ID nº 12438716.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002735-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDAIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LAURI LUIS KUHN (TESTEMUNHA)

DOMINGOS LUCIANO DA COSTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002735-44.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: ALDAIR BORGES 

FERREIRA DA ROCHA Vistos, etc. Considerando que a parte requerida fez 

proposta de acordo no Id. 12340294,a qual foi aceita pela autora com 

algumas ressalvas, conforme Id. 12394071, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/05/2018, às 14h30, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso V, do CPC, 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. Intime-se pessoalmente o requerido, uma 

vez que representado pela Defensoria Pública. Fica a parte autora 

intimada por meio de seus procuradores acerca da presente decisão para 

comparecimento à audiência de conciliação. Ciência à Defensoria Pública. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 

26 de março de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432175 Nr: 2251-46.2016.811.0002

 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: GILMAR SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito existente em nome do autor no valor de R$ 

66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos), referente ao contrato 

nº 001102766.03GDFW, bem como condenar a requerida ao pagamento 

em favor da autora da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ) ocorrido em 22/02/2014, conforme se observa à fl. 

29.Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e 

confirmo a liminar deferida nos autos.Considerando que “na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC).Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Por fim, retifique-se a capa dos autos a fim de 

constar no polo passivo CLARO S.A.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 26 de março de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432176 Nr: 2252-31.2016.811.0002

 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: GILMAR SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito existente em nome do autor no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), referente ao contrato nº 001102766.03IC35, 

bem como condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo 

índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% 

a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 

29/02/2016, conforme se observa à fl. 34.Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos 

autos.Considerando que “na ação de indenização por dano moral, a 

condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e 

importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da 

prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC).Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da 

obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo.Por 

fim, retifique-se a capa dos autos a fim de constar no polo passivo CLARO 

S.A.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 26 de março de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413265 Nr: 18487-10.2015.811.0002

 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: ALEX VITOR SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 97102 Nr: 6510-36.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEREDO - OAB:7627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) Dr.(a) 

José Ortiz Gonsales a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 447929 Nr: 10872-32.2016.811.0002

 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: JEAN KLEBBER BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450225 Nr: 11998-20.2016.811.0002

 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: RENILDO VALVERDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:OAB/PB 1853- A, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:OAB/PE 1183-A, Henrique José Parada Simão - OAB:OAB/SP: 

221.386

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 484574 Nr: 4772-27.2017.811.0002

 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: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINS, CIA DOS BICHOS (M.A. 

JARROS MARTINS & CIA LTDA. ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DOREA SALDANHA 

BORGES - OAB:OAB/MT17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 293894 Nr: 13931-67.2012.811.0002

 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: JURACI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:Estagiário

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRE LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 7.332-A, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:, NORMA 

SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410446 Nr: 16885-81.2015.811.0002

 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: BERENICE AURELINA DE SOUZA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA - IMOBILIÁRIA FINANCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 419649 Nr: 21832-81.2015.811.0002

 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: SANDRO MARCELO MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJERSON COELHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:OAB-SP 331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANNA KALLY SPREAFICO 

DE MEDEIROS - OAB:9530

 Pelo MM. Juiz foi decidido: “Vistos. HOMOLOGO o acordo acima firmado, 

por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. JULGO 

EXTINTO este feito, nos termos dos artigos 487, inciso III, alínea b, do 

Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios conforme 

convencionado. HOMOLOGO, ainda, a desistência do prazo recursal. 

Saem os presentes intimados da sentença. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com baixa”. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 401314 Nr: 12009-83.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar o RESUMO da inicial (em formato word) para o 

email vg.3civel@tjmt.jus.br, para expedição de edital de citação, devendo 

comunicar tal providência nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006491-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1006491-27.2017.8.11.0002, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. REQUERENTE: DANILO ANTONIO 

DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Danilo Antonio Da Silva propôs ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Seguradora Líder 

Dos Consórcio Do Seguro Dpvat S.A, alegando que em 02/07/2017 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no valor de 

40 (quarenta) vezes o valor do maior salário0mínimo vigente no país. 

Requerida apresentou contestação (Id. 10364644), alegando a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de comprovação do prévio pedido 

administrativo e a sua recusa. No mérito aduz que o Boletim de Ocorrência 

apresentado pela parte autora não é capaz de comprovar os fatos 

alegados na inicial, pois foi produzido de forma unilateral, bem como alega 

inexistir provas quanto à alegada invalidez permanente. Aduz não serem 

inconstitucionais as Medidas Provisória 340/2006 e 451/2008, bem como 

as Leis que as sucederam, ressalta também que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, aduz que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 10437916), A parte autora 

impugnou a contestação no Id. 11230257. No Id. 11466572 foi juntada a 

avaliação médica. Em seguida, as partes se manifestaram nos Ids. 

11488199 e 11640925. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É 

o relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta por Danilo Antonio Da Silva em 

desfavor de Seguradora Lider Dos Consorcios Do Seguro Dpvat S.A. Da 

não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa A requerida 

afirma que o autor não comprovou ter enviado a documentação 

necessária para abertura do procedimento administrativo e a consequente 

recusa do pagamento, razão pela qual o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Pois bem, conforme acima já mencionado a parte 

autora comprovou nos atos a formulação de requerimento administrativo 

conforme ids. 9579800 e 9579812, sendo certo que a comprovação da 

recusa do pagamento por parte da seguradora não é condição para o 
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regular exercício de ação. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (TJMT - 

Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente preliminar. Do 

mérito É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 

6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos 

autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do 

seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto à 

invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, os 

documentos que instruíram a petição inicial são capazes para comprovar o 

envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo automotor, 

tendo em vista que consta no Id. 9579734 o Boletim de Atendimento emitido 

pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta o histórico de colisão entre 

carro e moto. Ademais, a lei não traz em seu bojo que para receber o 

seguro DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do 

sinistro relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 

6.194/74). Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do 

acidente envolvendo veículo automotor, torna-se despicienda a juntada do 

Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Dito isto, temos que, para o caso dos autos necessário para a 

concessão do seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do 

dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ao seu membro inferior esquerdo, restando afetada a 

sua capacidade funcional em 50%, conforme se observa da avaliação 

médica no Id. 11466572, bem como restou comprovado também o acidente 

sofrido, consoante os documentos que instruem a inicial. Assim, diante 

desses elementos tenho que restou comprovado o nexo de causalidade 

entre o trauma sofrido pelo autor e a sua lesão permanente no seu 

membro inferior esquerdo. Sobre o tema: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE 

CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – CONCAUSA COMPROVADA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os 

documentos médicos existentes nos autos comprovam e atestam que a 

invalidez parcial do autor decorre de acidente de trânsito, de forma que 

afasta a alegação de ausência de nexo causal. A correção monetária 

deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece a Súmula nº 

43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). 

Deste modo, não assiste razão os argumentos da requerida, uma vez que 

ficou provada a debilidade do requerente pela avaliação médica realizada 

durante a sessão de conciliação em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a requerente teve afetado de forma 

definitiva as funções do seu membro inferior esquerdo em 50%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão do 

autor foi quantificada em 50%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Danilo Antônio Da Silva em 

desfavor de Seguradora Líder Dos Consórcio Do Seguro Dpvat S.A, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), a título de invalidez permanente parcial incompleta 

(nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido 

monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) 

em 02/07/2017 (Id. 9579734), devendo ainda ser acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação ocorrida em 
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11/09/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 10324926. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em 

julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001579-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVINO LOURENCO DOS SANTOS JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI FRANCISCO CAVALCANTE OAB - MT9435/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1001579-84.2017.8.11.0002 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]. AUTOR: JOSENI 

DA CONCEICAO DOURADO COSTA RÉU: EVINO LOURENCO DOS 

SANTOS JUNIOR Vistos, etc. Joseni da Conceição Dourado Costa propôs 

a presente ação monitória em face de Evino Lourenço dos Santos Junior, 

alegando, em síntese, que em 10/05/2011 passou a integrar a sociedade 

limitada Fenix Comércio de Peças e Serviços para Tratores Ltda., 

juntamente com o requerido, sendo o capital social de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), dividido em 100.000,00 (cem mil) cotas de R$ 1,00 (um real) 

cada uma. Salienta que suas cotas perfaziam a quantia de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), correspondente a 25.000,00 (vinte e cinco mil) 

cotas. Nesse passo, aduz que em 01/09/2015 resolveu retirar-se da 

sociedade vendendo sua cota de 25% (vinte e cinco por cento) para o 

requerido, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), oportunidade 

em que foi efetuada a alteração contratual, tendo o requerido passado a 

administrar isoladamente a sociedade. Todavia, alega que não conseguiu 

receber o valor ajustado, tendo o requerido se recusado a fazer o 

pagamento referente às cotas da autora, de modo que nada recebeu pela 

negociação das cotas da qual era titular até a presente data. Por fim, narra 

que o valor atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 33.383,41 (trinta e 

três mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), 

requerendo seja constituído título executivo judicial. Devidamente citado, o 

requerido apresentou embargos monitórios no Id. 8017279, afirmando que 

a autora nunca integralizou o capital social, de modo que a empresa 

somente conseguiu exercer suas atividades graças a efetivação de um 

arrendamento empresarial firmado verbalmente com a sociedade Import 

Peças e Serviços para Tratores Ltda. de propriedade do Sr. Rubens 

Mendonça Trindade, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais. 

Outrossim, afirma ser um contrassenso da autora requerer ressarcimento 

do valor que alega ter investido, ao passo que deu plena, geral e 

irrevogável quitação às cotas negociadas. Ademais, salienta que a 

empresa possui passivos no valor de R$ 771.015,45 (setecentos e 

setenta e um mil, quinze reais e quarenta e cinco centavos), do qual a 

autora, na qualidade de sócia, assume tanto direitos como obrigações 

perante a sociedade. Assim, requereu seja declarada a improcedência do 

pedido da autora. No Id. 9185321 a parte autora manifestou sobre os 

embargos oposto pela requerida. Instadas as partes para manifestarem 

acerca da produção de provas, o requerido requereu a designação de 

audiência de instrução (Id. 9078434) e a autora nada manifestou. No Id. 

10381608, o feito foi saneado e designada audiência de instrução para 

oitiva de testemunhas, a qual ocorreu conforme termo de Id. 11720468. Em 

seguida, as partes apresentaram suas alegações finais nos Ids. 

11903817, 11942986. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Pretende a parte autora o recebimento do valor de R$ 

33.383,41 (trinta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um 

centavos), devidamente atualizado, o qual afirma ser decorrente da venda 

de 25% de suas cotas para o requerido. Pois bem, a ação monitória se 

trata de uma ação de conhecimento, porque sua finalidade é fazer com o 

que o judiciário tome conhecimento do título que possui e o reconheça seu 

caráter de executável. Tem fins condenatórios porque o objetivo do autor 

é a condenação do réu e, consequentemente, proporcionar a interposição 

de execução sem as delongas naturais do procedimento ordinário. E por 

fim, é de procedimento de cognição sumária, porque o juiz mediante a 

prova escrita apresentada pelo autor, se for a mesma suficiente para 

convencê-lo acerca de sua legalidade, defere a expedição do mandado 

inaudita altera parts, ou seja, sem ouvir a parte contrária. A legislação 

pertinente sobre o assunto encontra-se esculpida no art. 700 do NCPC: 

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer.” Para que o autor interponha a 

ação monitória é necessário que esteja presente o interesse de agir, que 

existirá sempre que o autor demonstrar a existência de seu crédito, 

fundamentando sua pretensão com a prova documental exigida pela lei. O 

crédito destes autos, consoante acima consignado, está alicerçado na 

alteração contratual n°. 2, na qual a autora retira-se da sociedade, 

mediante cessão e transferência da totalidade de suas cotas (Id. 

5055670). Todavia, tem-se como controvertida a alegada venda e compra 

das cotas sociais, na medida em que não há comprovação da pactuação 

do negócio, tampouco da integralização do capital social pela parte autora. 

Nesse passo, oportunizada a oitiva de testemunhas às partes, somente o 

requerido apresentou testemunhas para serem ouvidas em juízo, tendo 

ambas as testemunhas afirmado que a autora foi sócia da empresa, porém 

quem a representava era seu esposo. Com efeito, a testemunha Rubens 

Mendonça Trindade aduziu não ter conhecimento do negócio sub judice, 

mas tão somente de que a autora foi sócia da empresa Fênix Comércio de 

Peças e Serviços para Tratores Ltda., sendo seu esposo responsável 

pelos atos de gestão cabíveis a ela. Já a testemunha Wilson José Conde, 

aduziu que a empresa legalmente pertencia ao “Sr. Evino Pai”, a autora e a 

“filha do Sr. Marcos”, todavia, ressaltou que eles não tinham capital, 

alegando que “não entraram com dinheiro nenhum quando fizeram a 

sociedade”, e que a empresa Fênix originou-se da empresa Import, por 

meio de arrendamento. Ainda, alegou que “já faz algum tempo que a Joseni 

e o esposo não fazem parte da sociedade” e quando perguntado acerca 

da venda das cotas, afirmou que não houve compra e venda e que o 

requerido apenas ficou com as cotas da autora em decorrência da 

necessidade desta de retirar-se para prestar concurso público. Ora, se a 

autora sequer integralizou o capital social da empresa, tampouco há que 

se falar no recebimento de valores em decorrência da sua retirada. O que 

se observa dos depoimentos colhidos e de todo o arcabouço processual é 

que nenhum sócio arcou com o pagamento das cotas da empresa, 

mantendo-a ativa apenas em virtude do arrendamento efetuado com a 

empresa Import. Conclui-se, portanto, que os documentos trazidos com a 

petição inicial não são hábeis para a propositura da ação monitória, nos 

termos do art. 700 do Código de Processo Civil, notadamente porque não 

ficou configurado o suposto negócio de compra e venda das cotas sociais 

a justificar a cobrança dos valores das referidas cotas. Por analogia, 

colho o seguinte julgado: AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA 

FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS 

MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. 

INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Ante o disposto no art. 1.102 A do Código de 

Processo Civil, a “ação monitória compete a quem pretender, com base em 

prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”. A 

distribuição do ônus probatório em sede de ação monitória deve se 

orientar de modo que, enquanto ao credor incumbe a apresentação da 

prova escrita exigida pela lei, ao réu faculta-se a apresentação de 

embargos com o intuito de desconstituir a força monitória reconhecida à 

prova escrita, podendo para tanto, discutir a causa debendi do negócio. 

Inexistindo comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes 

litigantes a lastrear as notas fiscais constantes da exordial, há de se 

indeferir o pleito monitório. (TJMG, AC 10518120062592001, 13ª Câmara 

Cível, Relator Luiz Carlos Gomes da Mata, 22/03/2013). Portanto, ausente 

os pressupostos que informam a espécie, não há como acolher a súplica 

inicial. Posto isto, julgo improcedente os pedidos formulados na petição 

inicial e, em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerente ao 

pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com 

fundamento no §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000181-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORI ALIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO á contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 267829 Nr: 9855-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LIZABETH REZENA DA SILVA BERALDO, JAIR DOS SANTOS 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 9855-34.2011.811.0002 – Cód. 267829

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta 

por Banco Bradesco S/A em desfavor de Morenorte Comercio e 

Representação LTDA, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

Às fls. 60, a exequente informa que houve o cumprimento integral da 

dívida, requerendo a extinção do feito com fulcro no art.924, III, do CPC.

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.

Custas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253503 Nr: 12303-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MEJIA AGUIERRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 Vistos, em correição.

Verifica-se que, a exequente requer que seja expedida ordem judicial para 

determinar que a empresa Energisa forneça contrato de compra e venda 

ou escritura do imóvel cuja unidade consumidora está registrada em nome 

do executado, contudo tal pedido não merece prosperar.

Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, uma vez que cabe a parte interessada 

diligenciar junto a qualquer Cartório de Registro de Imóveis em busca de 

informações, sendo certo que a certidão da matrícula de imóvel é 

documento público, não havendo necessidade de intervenção judicial.

Intime-se a exequente para que no prazo de 10 dias requeira o que 

entender de direito.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297232 Nr: 17648-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/ QD. 22 LOTE 03, 02 

TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (certidão de fl. 47) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 48), DECRETO A REVELIA da parte requerida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] 2. A decretação da revelia com 

a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de 

provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase 

instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o 

oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de 

produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o 

julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.” (STJ 

-REsp 1335994 SP 2012/0155834-1).

No caso em tela, a ocorrência de revelia do réu enseja a aplicação do 

caput do artigo 346 do CPC: “Os prazos contra o revel que não tenha 

patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão 

oficial.”.

 Assim sendo, apesar de estar dispensada a hipótese de intimação do réu, 

faz-se necessária a efetiva publicação para início do prazo para 

manifestação da parte, não podendo haver a supressão de qualquer 

etapa processual.

Esclarecidos os pontos supracitados, especifiquem as partes as provas 

que pretendem produzir, justificando-as, manifestando se têm interesse 

em conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações ulteriores.

 Promova-se a alteração da capa dos autos e dos registros do Sistema 

Apolo para fazer constar no polo passivo Flávio Santana da Silva e Cecílio 

Carlos da Silva, observando a qualificação expressa na certidão de fl. 47.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379278 Nr: 26223-16.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDSA, SILVIO JOÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos, em correição.

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora na audiência de 

conciliação do Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos desta Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, justificar a ausência e informar se tem interesse em participar de 

nova audiência de conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 
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na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 203092 Nr: 13330-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES DAMATTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Pereira Cardoso 

Filho - OAB:5705, PAULO INÁCIO H. LESSA - OAB:OAB/MT 6571

 Vistos, em correição. Compulsando-se os autos, verifica-se que houve 

pedido de cumprimento da sentença (fls. 146).

Intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o determinado na 

sentença de fls. 93/95 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340422 Nr: 8272-09.2014.811.0002

 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: LUARA ROZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as, manifestando se tem interesse em 

conciliar dentro do prazo comum de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo da deliberação acima, designo audiência de conciliação para 

o dia 14 de maio de 2018, às 09h00min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441055 Nr: 7326-66.2016.811.0002

 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: CAROLINE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449155 Nr: 11458-69.2016.811.0002

 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: JOSENILDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 

pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395156 Nr: 8523-90.2015.811.0002

 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: ANTONIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

GERAIS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:MT 9.392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, em correição.

DETERMINO que sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de 

conciliação para o dia 17 de abril de 2018, às 11h00, Mesa 04, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC).

Registro ainda 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 art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 452370 Nr: 12940-52.2016.811.0002

 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: JOSÉ FERNANDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos, em correição.

Defiro o requerimento para que seja juntado nos presentes autos o laudo 
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pericial. Para tanto, solicite-se ao Juiz Coordenador do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania que encaminhe a avaliação médica 

realizada na parte autora.

Após, intimem-se as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação, 

devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras provas, 

justificando-as no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

 Anote-se que a inércia implicará na concordância tácita com a avaliação 

médica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313543 Nr: 9715-29.2013.811.0002

 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: FERNANDO IZIDORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10.928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, em correição.

Dá análise dos autos verifica-se que a parte autora não cumpriu com a 

determinação constante na decisão de fls. 50.

Outrossim, não compareceu na pericia médica designada nem justificou 

sua ausência (fls. 76).

De tal modo, intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar a 

ausência na perícia designada, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

intime-se a requerente pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379746 Nr: 26567-94.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULY MAIARA FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$170,80 (contrato nº 142270161 – fl. 23) bem 

assim condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos 

morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 329493 Nr: 25792-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDEMAR EVANGELISTA, KARINE 

EVANGELISTA, BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIELLE BOTTARO - 

OAB:OAB/MT16758, CASSIA LIMA BUENO - OAB:, CHRISTIANNE DE 

OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.462/MT, SYLVIO SANTOS ARAÚJO - 

OAB:8651 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do certificado, intime-se o douto patrono da parte exequente para 

que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422192 Nr: 23160-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECINA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LOURENÇO BOABAID, LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA 

SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, LEILA 

MARIA BOABAID LEVI, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER 

NUNES DA SILVA BOABAID, ANA PAULA, ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Vistos, em correição.

 Considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, EXPEÇA-SE 

OFÍCIO ao 5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª 

CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ solicitando cópia 

integral e atualizada das matrículas referentes ao lote I, Quadra 37, objeto 

da ação descritos nas certidões de fls. 26/2845/46, devendo encaminhar 

cópia das citadas folhas para melhor análise daquela serventia.

 Após, intime-se o para manifestar nos autos, requerendo o que entender 

de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244511 Nr: 5249-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDER MARCOS D' AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO, MAURO 

ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Vistos, em correição.

Intime-se o douto patrono da parte exequente para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390343 Nr: 5555-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ARAÚJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:MT 16.106, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 533 de 586



 Vistos, em correição.

Intime-se o douto patrono da parte exequente para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 329644 Nr: 25954-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON MARTINS TELES, ADAIR BENEDITA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DALMIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:MT 15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como PONTO CONTROVERTIDO a 

comprovação da posse mansa e pacífica exercida pela ré no período 

exigido no instituto da usucapião.Tem-se que a parte autora requereu na 

exordial pela produção de prova testemunhal, o que entendo ser 

imprescindível para efetiva comprovação de que exerce a posse mansa e 

pacífica do imóvel pelo lapso temporal exigido, motivo pelo qual defiro o 

pedido da parte demandante de produção de prova testemunhal.Sendo 

assim, para a produção da prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO PARA O DIA 16 DE MAIO DE 2018 ÀS 14H00MIN.Intimem-se a 

parte autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias antes da data assinalada para realização do ato, sob pena 

de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das testemunhas 

arroladas nos autos pela parte deverá ser providenciada por esta (artigo 

455, do CPC) e realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo 

ao advogado juntar ao processo, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa na desistência 

de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do 

CPC.Abra-se vista ao Ministério Público.Intime-se a Defensoria Pública, 

pessoalmente, para tomar ciência da presente decisão.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331903 Nr: 644-66.2014.811.0002

 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: MAURINA COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 11h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.,

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391252 Nr: 6053-86.2015.811.0002

 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: FGSDL, MCSDL, CRISTIANE SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15785/O, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B, MURILLO BARROS 

DA SILVA FREIRE - OAB:8942/O

 Vistos, em correição.

Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição 

(art. 334 do CPC), e considerando que a conciliação/mediação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de maio de 2018, às 13h30, 

ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio 

dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência conciliatória constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306818 Nr: 2636-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMUD NAZME ASSIS SHIRIFF, FÁBIO J. DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de conversão do presente interdito 

proibitório em reintegração de posse por ser completamente 

desarrazoado. No que tange ao pedido de cumprimento de sentença, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o autor retifique seu pedido, 

devendo observar os termos da sentença proferida (fls. 37/38) e o teor do 

artigo 523 do CPC, sob pena de arquivamento do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330776 Nr: 27070-52.2013.811.0002

 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: AGAPLAST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO DUARTE – EPP – RECICLA ÓLEOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARCHIOLI 

BORGES MINAS - OAB:SP 71.210, RODRIGO MARCHIOLI BORGES 

MINAS - OAB:306539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920/MT

 Autos nº 27070-52.2013.811.0002 - Id. 330776

Vistos em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença pela parte autora (fls.74/75), e honorários advocatícios 

(fls.77/78).

Assim, intime-se pessoalmente a parte executada, tendo em vista a 

renuncia de seu patrono ás fls.69/71, para que efetue o pagamento do 

montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Novo Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto entrega /pagamento no prazo mencionado no 

parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% 

sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo constar como exequente 

Agaplast Representações Comerciais LTDA e Marchioli & Minas 

Advogados Associados e como executado Elio Duarte Epp-Recicla Óleos.

 Intimem-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420689 Nr: 22372-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORIFICO OCHOVE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:MT 7.353, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - OAB:OAB - 

7335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

DEFIRO o pedido de fls. 106/107, com fulcro no artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, e DETERMINO a citação por edital dos réus desconhecidos 

que estejam turbando a posse do autor, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de 

acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323815 Nr: 20215-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO DIAS DE MOURA, GENEROSA SOARES DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA 

GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ DO 

NASCIMENTO DA SILVA - OAB:18.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Aportou às fls. 198/200 informação de renúncia do advogado da parte 

autora.

 EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte autora, constando 

o prazo de 10 (dez) dias para constituir novo patrono, sob pena de 

extinção do cumprimento de sentença e arquivamento dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420637 Nr: 22347-19.2015.811.0002

 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: ALZIRA ANA MIRANDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Expeça-se mandado para citação e intimação da requerida, constando o 

teor da decisão de fl. 42.

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2018 às 

10h00min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC), ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade 

por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 209236 Nr: 5047-88.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLAUDIA HELOISA POLINI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA LUCIA GOMES GUIMARÃES, ELIAS 

BATISTA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MARCIA BATISTA - 

OAB:10.879, MARIA MARCIA FERNANDES NUNES - OAB:OAB/MT10.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:17590/E

 Vistos, em correição.

Aportou às fls. 104/106 informação de renúncia do advogado da 

executada Vilma Lucia Fomes Guimarães.

 EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da requerida, constando o 

prazo de 10 (dez) dias para constituir novo patrono.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 100/102, expedindo o 

necessário.

Por fim, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 340669 Nr: 8465-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRA RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:OAB-MT 20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se o douto patrono da parte autora para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436083 Nr: 4703-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Vistos, em correição.

Intime-se o douto patrono da parte autora para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 438224 Nr: 5838-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR MENDES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:OAB 6.848-B MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9552 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se o douto patrono da parte autora para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205659 Nr: 1625-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRECI VIERA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURCIO MOISES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se o douto patrono da parte exequente para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283334 Nr: 2190-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDINEY MARIA BARBOSA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203, 

INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:10216, SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4053, WELLINGTON CAVALCANTI DA 

SILVA-FAUSB - OAB:15.080/A

 Vistos, em correição.

Intime-se o douto patrono da parte exequente para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205779 Nr: 1764-57.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE SOLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANI JOSÉ LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURILIO DE SANT ANA 

MALHEIROS - OAB:3269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521-0

 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.Custas pagas inicialmente pela parte 

autora.Sem condenação em honorários, ante a inexistência de 

contraditório.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 373785 Nr: 22137-02.2014.811.0002

 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: TAMIRES DA SILVA ARRUDA DELGADO NEGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 

S.A, CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINÉIA FÁTIMA DA S. PINHO - 

OAB:15909-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A

 Autos n.º 22137-02.2014.811.0002 – Cód. 373785

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380935 Nr: 27452-11.2014.811.0002

 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: GONÇALO CATARINO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerente para manifestar acerca da 

contraproposta ao acordo (fls70/71 ), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346916 Nr: 13364-65.2014.811.0002

 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: LAZARO DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:MT 7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 
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de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409682 Nr: 16447-55.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. L. CAVLAC - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A

 Autos n.º 16447-55.2015.811.0002 – Cód. 409682

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2018, às 14h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 283451 Nr: 2310-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BANDEIRANTES - QUADRA 

10

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2310-73.2012.811.0002 – Id. 283451

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 85/88, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Por fim, procedam-se às alterações necessárias, para excluir como 

representante do polo ativo VALDINAR FERNANDES FERREIRA e incluir 

como representante da parte autora o síndico RIVALDO CARLOS 

BEZERRA.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229646 Nr: 9812-68.2009.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. DE SOUZA DROGARIA LTDA (DROGARIA 

AEROPORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2009/492 – Id. 229646

Vistos em correição.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 99/101, necessário se 

faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384559 Nr: 1761-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO POLO IGNACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972/MT

 Id. 384559

Vistos, em correição.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 259225 Nr: 18492-08.2010.811.0002

 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: SIVES JOSÉ DA SILVA, LIA MARIA FIGUEIREDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOIKO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 Autos nº 18492-08.2010.811.0002 – Id. 259225.

Vistos, em correição.

Em razão da não realização da audiência de instrução, conforme termo de 

fls.148, redesigno a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08 de 

maio de 2018, às 14h00.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282844 Nr: 1655-04.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NEUZA ZANDONATO DE SOUZA FAIAD, FUNDAÇÃO NOVA SUÍÇA 

"RACHELE STEINGRUBER"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBRA BENEFICENTE NOVA SUÍÇA, 

SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLAR DE VARZEA GRANDE - SOBEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECI CAMPOS - OAB:2440/MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECI CAMPOS - 

OAB:2440/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT

 Vistos, em correição.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos, para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205311 Nr: 1291-71.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR MOREIRA ARANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUMAR DILDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINDO DE CAMPOS NETO 

- OAB:MT 7461, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:6674

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se o autor, por intermédio de seu 

advogado, para que manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedendo todos os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 
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sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242169 Nr: 3399-05.2010.811.0002

 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: LAURINDO ROSALIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NEPONUCENO DA CUNHA, Jocira Maria 

Cunha Miranda, JOCIR GONÇALO DO NASCIMENTO CUNHA, LAERCIO 

BASILIO MIRANDA, MARIA AUXILIADORA DA SILVA CUNHA, JOANA 

MARIA DO NASCIMENTO CUNHA, ELI JOSÉ RIBEIRO, JOCIRDA LUZIA DO 

NASCIMENTO CUNHA, MARLON ALONSO MARTINS MELLO, NATALI 

MARTINS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO RODRIGUES SILVA - 

OAB:14477, ISTÂNIO GOMES DA SILVA - OAB:2.631 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se o autor, por intermédio de seu 

advogado, para que manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedendo todos os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279229 Nr: 23173-84.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIB FERRAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE FERNANDO PETRA DE 

MACEDO - OAB:7.152-ES

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se o autor, por intermédio de seu 

advogado, para que manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedendo todos os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319207 Nr: 15585-55.2013.811.0002

 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: HEUDER LIMA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRÉCBAUD - OAB:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se o autor, por intermédio de seu 

advogado, para que manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedendo todos os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321983 Nr: 18403-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO REAL FM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISNÁUTICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BARCOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo coelho ribeiro - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se o autor, por intermédio de seu 

advogado, para que manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedendo todos os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394926 Nr: 8356-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE FIGUEIREDO HOFF - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, intime-se o autor, por intermédio de seu 

advogado, para que manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedendo todos os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439332 Nr: 6437-15.2016.811.0002

 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: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARO DAS GRAÇAS BIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO JUAREZ DAMASCENO 

- OAB:PR 18.551, EDUARDO WILLE BAYER - OAB:PR 63.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Diante do certificado, intime-se o douto patrono da parte exequente para 

que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 
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prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 268800 Nr: 7524-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE BENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 is tos,  em correição.( . . )No mais,  faço as seguintes 

deliberações:1.Considerando o teor da certidão de fl. 78 e o lapso 

temporal decorrido, determino que se cumpra integralmente a citação por 

edital da parte requerida na plataforma de editais do CNJ, conforme 

determinado na decisão de fl. 72, observando que decorrido o prazo de 

resposta sem apresentação de contestação a Defensoria Pública já foi 

nomeada como curadora especial à fl. 72-verso.2.Expeça-se mandado de 

citação da confinante Gonçalina Francisca de Paula, conforme endereço 

constante no documento de fl. 20.3.Renove-se a intimação do Estado de 

Mato Grosso para se manifestar se tem interesse na presente ação de 

usucapião, encaminhando cópia da Licença de Ocupação expedida pelo 

INTERMAT (fl. 21) e do memorial descritivo de fls. 17/19.4.Após, abra-se 

vista ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433696 Nr: 3230-08.2016.811.0002

 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: FRANSCIELLY MARIA PRESOTTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNEZ DE ALMEIDA AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:MT 6.469/O, THAMARA THALIERY DOS SANTOS - 

OAB:18.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em branco o prazo anunciado às fls. 121, em 

12.3.2018. Considerando-se a previsão constante no § 10 do art. 1.206 da 

CNGC/MT, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora 

pessoalmente, vez que já intimada pelo DJE, para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 

Restando infrutífera a diligência, expeça-se edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 217041 Nr: 12464-92.2008.811.0002

 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: ADEMIR CAMASSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvarino Rodrigues de 

Arruda - OAB:1754 - MT, GYAN CARLO DE ARRUDA - OAB:10.027

 Autos nº651/08 - Cód.217041

Vistos, em correição.

De início, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

Diante o petitório de (fls.157), determino a expedição do mandado de 

imissão na posse, conforme determinado na sentença de fls.122/124.

INTIME-SE a parte executada, através de seu (sua) patrono (a) constituído 

(a) nos autos, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor informado pelo exequente Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araúo (fls. 158), sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) 

sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no 

art. 523, §1º, do CPC.

Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC), ou sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o 

restante (§2º art. 523, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º art. 523, CPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Várzea Grande/MT, 22 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 518589 Nr: 23686-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTIDORA SANTA CRUZ LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, MONNY V. VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.976, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23686-42.2017.8.11.0002 - Cód.518589

 Vistos em correição.

Designo audiência para inquirição da testemunha JOSÉ MUNIZ SANTOS 

FILHO, para o dia 03 de maio de 2018, ás 15h00min.

Oficie-se a autoridade deprecante - Juízo de Barra do Bugres –/MT, para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência.

Cumprida, devolva-se ao juízo de origem com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

 Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande-MT, 22 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496570 Nr: 11929-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO JOSE DA SILVA, CJS COMERCIO DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A/MT

 Processo nº 11929-51.2017.8.11.0002 - Cód.496570

 Vistos em correição.

Diante certidão do Oficial de Justiça (fls.65), a qual informa que não foi 

possível intimar MARCELO CAVASSANI, tendo em vista que, não localizou 

a testemunha no endereço indicado na Carta Precatória.

Oficie-se a autoridade deprecante - Juízo de Sorriso –/MT, requerendo 

informações quanto ao endereço atualizado da testemunha a ser ouvida 

por este Juízo, para fiel cumprimento da missiva.

 Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande-MT, 22 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito
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Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002721-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível III, com o salário base no 

valor de R$ 6.609,68 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível III, com salário base de R$ 4.494,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,00 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.280,05 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 
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incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002725-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível II, com o salário base no 

valor de R$ 6.294,93 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível II, com salário base de R$ 4.280,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,00 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.280,05 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 
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vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002724-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA TEIXEIRA ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível III, com o salário base no 

valor de R$ 6.609,68 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível II, com salário base de R$ 4.280,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 
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Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,00 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.280,05 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002719-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI DUARTE DESUITE ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT0009098A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 
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ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível III, com o salário base no 

valor de R$ 6.609,68 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível III, com salário base de R$ 4.494,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,00 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.280,05 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.
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Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível III, com o salário base no 

valor de R$ 6.609,68 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 2ª classe, nível II, com salário base de R$ 4.260,80. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,80 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.260,80 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 
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conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002713-49.2017.8.11.0002
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível III, com o salário base no 

valor de R$ 6.609,68 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível III, com salário base de R$ 4.494,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,00 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.494,05 (fevereiro e março/2017). 

Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 
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REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002681-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZELITO DIAS EVANGELISTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível II, com o salário base no 

valor de R$ 6.294,93 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível II, com salário base de R$ 4.280,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 
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cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,80 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.280,05 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003090-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLER ESTEVES FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 

4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível II, com o salário base no 

valor de R$ 6.294,93 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível II, com salário base de R$ 4.280,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 
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reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,80 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.280,05 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002375-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCICLEIDE SARAIVA DANTAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)
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Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

o reenquadramento do servidor na classe da carreira de guarda municipal, 

respeitando o direito adquirido, com o salário base estabelecido no anexo 

II, da Lei Complementar nº 4.166/2016. A liminar foi indeferida. Notificada a 

autoridade apontada como coatora informou que as Leis Municipais nº 

4166/2016 e 4167/2016 instituíram novo regime jurídico aos servidores da 

guarda municipal, não ocasionando nenhum prejuízo a parte Impetrante 

capaz de ser corrigido pela via eleita. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na 

Lei Federal 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei, impondo-se, de início, a análise da 

sustentada inadequação da via eleita, o que ora faço, assinalando que, ao 

contrário do afirmado pela autoridade coatora, o que se objetiva na peça 

primeira é que seja assegurado a parte Impetrante o mesmo nível e classe 

funcional conquistados no cargo de Guarda Municipal através da antiga 

Lei nº 2.163/2000, tidos como ignorados pela nova reestruturação (Lei nº 
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4.166/2016) e que lhe ocasionou prejuízos financeiros. Logo, objetivando 

o writ corrigir suposto erro na reestruturação da carreira dos servidores 

públicos municipais, que, ao criar novas classes e estipular novos 

interstícios de tempo para a ascensão funcional (Lei nº 4.166/2016), teria, 

em tese, ferido direito líquido e certo da parte Impetrante, enquadrando-o 

em regime jurídico diverso daquele tido como correto, redundando, assim, 

em perda salarial, cabe salientar que, caso concedida a segurança, isso 

implicará, inevitavelmente, em responsabilização da Fazenda Pública 

Municipal pelo pagamento das diferenças salariais correspondentes a 

partir do ajuizamento do writ. Isso por si só não exige prova 

pré-constituída ou maior dilação probatória como afirmado pela autoridade 

coatora, tampouco extrapola os limites da ação mandamental, até porque o 

recebimento de eventuais diferenças salariais decorrerá do êxito quanto 

ao mérito da demanda, qual seja, do correto reenquadramento na carreira 

funcional. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cabe assinalar que a questão a ser enfrentada no presente writ 

reside na aferição do apontado direito da parte Impetrante de obter seu 

reenquadramento na classe de Supervisor, nível III, com o salário base no 

valor de R$ 6.609,68 previsto na Tabela do Anexo II da nova Lei nº 

4.166/2016, pois alega que foi rebaixado de Supervisor para Guarda 

Municipal 1ª classe, nível III, com salário base de R$ 4.494,05. Segundo se 

observa dos documentos que instruem o pleito e que não foram 

contrariados pela autoridade coatora, a parte Impetrante ascendeu 

administrativamente na carreira de guarda municipal, primeiramente de 

Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe, em obediência ao disposto no art. 20, 

§ 1º, I, da Lei Municipal nº 2.163/2000 e, posteriormente, de Guarda de 

Segunda Classe para Supervisor, nos termos do inciso II do referido 

dispositivo. Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 4.166/2016, 

que insere e altera dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, que 

dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da 

Guarda Municipal de Várzea Grande-MT e dá outras providências, foi 

reestruturada a Guarda Municipal, estabelecendo um novo regime jurídico 

com novas classes e níveis, enquadrando, assim, a parte Impetrante, de 

acordo com o Anexo I e II da referida lei. A nova Lei nº 4.166/2016, que 

entrou em vigor em 01/01/2017, assim está normatizada: “Art. 7º. Inclui o 

art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 com a seguinte 

redação: “Art. 4º-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente 

Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar 

em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, 

tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade 

exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de 

Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, 

na seguinte ordem: I. O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 

(dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá 

seu devido enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 2ª 

Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos; 2. Grau 

de escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II – 

Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na 

Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade 

nível médio; c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II – Cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. Grau de escolaridade nível 

médio; d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III – Cumprido cumulativamente 

os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no 

mínimo 16 (dezesseis) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; II. O 

servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará 

efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido 

enquadramento nas seguintes Classes: a. Guarda Municipal 3ª Classe, 

nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo 

serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos; 2. Grau de 

escolaridade nível médio; b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II – cumprido 

cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda 

Municipal de no mínimo 10 (dez) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; 

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I – Cumprido cumulativamente os 

requisitos: 1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 

12 (doze) anos; 2. Grau de escolaridade nível médio; d. Guarda Municipal 

1ª Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos: 1. Tempo de 

efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos; 2. 

Grau de escolaridade nível médio; III. Os servidores empossados nos anos 

de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda 

Municipal, na Classe Inicial, nível I.” Com base nessa lei a parte Impetrante 

teve novo enquadramento por meio da Portaria nº 38/2017, auferindo 

antes do enquadramento o valor de R$ 4.260,80 (dezembro/2016) e após 

o enquadramento o valor de R$ 4.494,05 (fevereiro/2017). Pode-se 

afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido da parte 

Impetrante, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, 

vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de 

tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior 

ao que vinha auferindo e, além do mais, observou as mesmas exigências 

da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e 

o grau de escolaridade. Ademais, cumpre salientar que a reestruturação 

da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração 

Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas 

apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da 

Constituição Federal. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de 

o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a 

Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde 

que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme revela o 

seguinte precedente: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE 

SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE 

REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido 

de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, 

tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à 

Administração promover alterações na composição remuneratória e nos 

critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou 

gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja 

diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio 

constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Isso porque a relação 

havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de 

Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem 

pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos 

com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída 

pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo 

remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e 

incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento 

salarial. 3. Impende ainda asseverar que a jurisprudência desta Corte 

Superior também consagrou o entendimento de ser idônea a norma que 

restringe o tempo de serviço, para fins de reenquadramento e progressão, 

ao efetivamente prestado na carreira, desconsiderando, para tal efeito, o 

cômputo de atividade realizada em outras entidades da Administração 

Pública. 4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema 

Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que 

implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode 

estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior. 5. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

30/06/2015, DJe 03/08/2015). Como se vê, pode a Administração Pública 

Municipal alterar os padrões de vencimento de seus servidores, 

reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não 

implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio 

constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. No caso em tela, 

conforme exposto, a Tabela de Níveis editada não acarretou diminuição na 

remuneração percebida pela parte Impetrante na função exercida à época, 

uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do 

servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da 

irredutibilidade de vencimentos. Assim, à míngua de prova de prejuízo, 

impõe-se a denegação da segurança, já que inexiste direito líquido e certo 

a ser amparado na hipótese dos autos. Isto posto e tudo o mais que dos 

autos consta, denego a segurança pleiteada. Por consequência, julgo o 

processo extinto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. Havendo recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. P. R. I. C.
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Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

promoção horizontal e progressão vertical para a classe e nível que faz 

jus, bem como ao pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, 

com fundamento na Lei Complementar 3.507/2010. Notificada, a autoridade 

apontada como coatora assinalou que não preencheu os requisitos 

previstos na lei para a elevação de classe. O Representante do Ministério 

Público, por meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o que importa 

relatar. Passo a decidir. A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre 

o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de 

Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a 

progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 

(três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na 

avaliação de desempenho (art. 35), enquanto que a promoção de classe 

(horizontal) fica condicionada a obtenção de determinada titulação pelo 

servidor. É o que se observa da leitura dos seguintes dispositivos legais: 

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe 

para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, 

observando-se: I – os interstícios de 3 anos para a Classe B e de 2 anos 

para as classes subsequentes; II – a participação em cursos de formação 

continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e 

aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior. § 1º. O 

servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos 

títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com 

os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para 

reconhecimento e instrução do processo de promoção. § 2º Do 

indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias 

úteis, contado da ciência do servidor. (...) Art. 34. São pré-requisitos para 

elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei 

Complementar: I- Cargos de Nível Superior com enquadramento inicial na 

Classe A: a) Classe B, requisito da Classe A acrescido de 360 horas de 

somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de 

pós-graduação na sua área; b) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação ou mais uma pós-graduação na área de atuação; c) Classe D, 

requisito na Classe C acrescido de 360 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento na área de atuação ou cursos de mestrado na sua área; 

d) Classe E, requisito na Classe D acrescido de 730 horas de somatória de 

cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou curso de mestrado na 

sua área; e) Classe F, requisito da Classe E acrescido de curso de 

doutorado na sua área. II - cargos de Nível Médio ou Técnico Médio com 

enquadramento inicial na Classe A: a) Classe B, requisito na Classe A 

acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas 

áreas de atuação do grupo ocupacional; b) Classe C, requisito da Classe 

B acrescido do Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo 

ocupacional; c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de 

pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento 

nas áreas de atuação do grupo ocupacional; III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A; Classe B, 

requisito da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da 

Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da 

Classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; § 1º. Não alcançada a pontuação mínima prevista 

no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação 

subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no 

interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação 

mínima necessária para obter a promoção. § 2º. Na hipótese do § 1º será 

reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em 

que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a 

promoção.” In casu, a parte Impetrante é servidora efetiva, no cargo de 

vigia/agente de segurança e manutenção, lotada na Secretaria Municipal 

de Saúde, a partir de 30/04/2002, enquadrada atualmente no nível 02, 

classe A, conforme histórico funcional, objetivando o reenquadramento 

para o nível 04, classe E. De fato, a realização da avaliação funcional 

encontra respaldo legal, e trata-se de um poder-dever da Administração 

Pública, possibilitando a promoção horizontal e progressão vertical dos 

servidores, restando evidente que o servidor faz jus à avaliação para fins 

de possível reenquadramento. Contudo, é impossível saber pelo quanto 

produzidos nos autos, se a parte Impetrante preenche todos os requisitos 

necessários para a concessão das promoções pleiteadas. Ainda, não há 

evolução funcional automática, sendo necessária a realização das 

avaliações previstas na legislação específica. Em tal ocasião, apenas, é 

que poderá ser verificado se o servidor preenche todos os requisitos para 

o referido reenquadramento. Sendo assim, é necessária a avaliação para 

fins de ascensão funcional, o que só pode ser realizada pelo próprio 

Município, não podendo ser concedida de pronto. Diante do exposto e 

considerando o que consta dos autos, denego a segurança deduzida pela 

impetrante, e extingo o pleito mandamental, com base no art. 6º, § 5º, da 

Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC, por ausência de 

comprovação do direito líquido e certo do impetrante. Oficie-se a 

autoridade coatora da prolação desta sentença. Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção 

do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária 

de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da 

Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. Havendo recurso e apresentadas ou 

não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos 

termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. R. I. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 246844 Nr: 6817-48.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários quando 

juntado aos autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, 

quando houver. Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o 

necessário para ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, 

expeça-se RPV com as cautelas de estilo. No caso de requisição de 

pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento deverá ser realizado no 

prazo máximo de dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do 

NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 400337 Nr: 11491-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA MORENO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 
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BATISTA - OAB:OAB/MT 18.056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA 

- OAB:OAB/MT17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.Cumprido o exposto acima, expeça-se RPV com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 454120 Nr: 13701-83.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA GONÇALINA CURVO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da 

concessão da ordem no processo de autos nº 187/2008, código 217650, 

da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes 

ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem 

como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a 

Classe I, ano 2011, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 454130 Nr: 13710-45.2016.811.0002

 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: HELENA LUCIA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da 

concessão da ordem no processo de autos nº 229/2010, código 249099, 

da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes 

ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem 

como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a 

Classe G, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 284405 Nr: 3443-53.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GALDINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, ELIS ANTONIO RODRIGUES - 

OAB:13603-E MT, Heytor Moreira dos Santos - OAB:15.212-E, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705/B, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de impugnação oposta pelo Estado de Mato Grosso em face de 

Benedito Galdino de Moraes, impugnando os cálculos apresentados pelo 

exequente requerendo a procedência para a realização do pagamento do 

valor de R$ 94.520,79 (noventa e quatro mil, quinhentos e vinte reais e 

setenta e nove centavos). Recebida a impugnação, o (a) credor (a) 

ofereceu manifestação às fls. 184/185, concordando com os cálculos 

apresentados pelo devedor pugnando pela sua homologação, bem como 

requerendo o cumprimento da decisão de fl. 50.

Ante o exposto, acolho a impugnação ofertada pelo Estado de Mato 

Grosso, homologando o cálculo por ele apresentado às fls. 179/182, no 

valor de R$ 94.520,79 (noventa e quatro mil, quinhentos e vinte reais e 

setenta e nove centavos).

Nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o 

cálculo de liquidação do débito (RPV) será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, que elaborará os 

cálculos com o destaque dos honorários contratuais, nos moldes do 

Contrato de Honorários juntado aos autos e, as deduções do Imposto de 

Renda e Previdência, quando houver. Assim sendo, providencie a 

Secretaria Judicial o necessário para ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se e 

expeça-se RPV ou Precatório, conforme os valores cobrados, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Outrossim, intime-se o executado para comprovar o cumprimento da 

sentença (fls.103/104), referente ao valor de 50% dos proventos de Sub 

Tenente nível 3, no prazo de 15 dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382584 Nr: 445-10.2015.811.0002

 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: JUCELE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da 

concessão da ordem no processo de autos nº 231/2009, código 234521, 

da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes 

ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem 

como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a 

Classe G, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 263170 Nr: 2062-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAMBRAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte Exequente, por meio de seu advogado constituído, para 

coligir aos autos procuração atualizada e da qual constam poderes 

expressos para receber quantias e dar quitação, ou simplesmente informe 

os dados bancários da Exequente, ora titular do crédito, no prazo de até 

10 (dez) dias. Após, concluso para deliberações. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345132 Nr: 11986-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASARÉ DE MARIA DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca da Impugnação ao Cumprimento 

de Sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002269-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOTERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002303-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONY MARIA SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002302-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DA SILVA GOMES PAVEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002226-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARONI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Ricardo Azevedo Araújo (IMPETRADO)

 

Vistos. Com fulcro no art. 114, do CPC, determino seja intimada a 

impetrante para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, incluindo no polo 

passivo da lide os demais candidatos aprovados dentro do número de 

vagas e ainda não empossados, requerendo a notificação destes, nos 

termos do art. 115, parágrafo único do CPC, sob pena de extinção. 

Decorrido em branco o prazo,conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009057-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA APARECIDA DE ALMEIDA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FURLAN LENCI OAB - SP257911-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO (REQUERIDO)

 

Vistos. KAMILLA APARECIDA DE ALMEIDA ASSIS, qualificada nos autos, 

impetrou “Habeas Data” em face do HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, 

igualmente qualificado, pleiteando acesso à documentação referente ao 

seu nascimento porque, segundo alega, há meses vem tentando contato 

com o diretor e funcionários da instituição, porém todos recusam atender 

ao pedido. Instrui a inicial com documentos pessoais. É o relatório. Decido. 

O habeas data tem o objetivo específico de assegurar ao particular o 

acesso e/ou conhecimento de informações de interesse próprio, 

constante em registro ou banco de dados de entidades governamentais ou 

de caráter público, conforme estabelece o art. 7º, da Lei n. 9.507/97. O 

Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, para 

impetração do referido remédio constitucional é imprescindível a 

comprovação da recusa do ente público no fornecimento das 

informações, sob pena de incorrer em ausência de interesse de agir, nos 

termos do art. 8º, segundo se infere do julgado “in verbis”: “HABEAS 

DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO 

FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, 

INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das 

informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 

9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. 

Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de 

Mello, DJ 1º.9.1995. 2. O habeas data não se presta para solicitar 

informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 

5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo 

"assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante". Agravo regimental não provido.” (HD 87 AgR – Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25.11.2009, DJe-022 Div. 4.2.2010, p. 5.2.2010, 

EMENT VOL-02388-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00017 RDDP n. 

85, 2010, p. 144-146 LEXSTF v. 32, n. 374, 2010, p. 169-173) No mesmo 

sentido o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ART. 8º, 

PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 9.507/1997. OBTENÇÃO DE CERTIDÕES E 

CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. É pacífico o entendimento nessa Corte 

Superior no sentido de que a utilização do habeas data está diretamente 

relacionada à existência de uma pretensão resistida, consubstanciada na 

recusa da autoridade em responder ao pedido de informações, seja de 

forma explícita ou implícita (por omissão ou retardamento no fazê-lo).” (HD 

232/DF – Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 

29.2.2012, p. DJe 8.3.2012) O entendimento firmado pelos tribunais 
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superiores sabatinam o que já determinava a Súmula 2 do STJ que “não 

cabe habeas data (CF, art. 5, LXXII, letra “a”) se não houver recusa de 

informações por parte da autoridade administrativa.” Vê-se, portanto, que 

só há falar em impetração de habeas data, se houver prévia pretensão 

resistida a ser resguardada, não visualizada no presente caso, uma vez 

que a inicial veio desacompanhada de documento que comprove ter a 

impetrante pleiteado junto ao Hospital Geral Universitário de Cuiabá acesso 

a documentos relativos ao seu nascimento, tampouco da negativa a esse 

pedido, o que redunda em ausência de interesse de agir. Ademais, cabe 

pontuar que o habeas data não possui um rito processual especial, 

regendo-se pelas normas procedimentais comuns, conforme regulamenta 

o art. 8º, da Lei n. 9.507/97[1], de sorte que, uma vez não configurados os 

pressupostos processuais, dentre eles o interesse de agir, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Em face do exposto, com 

fundamento no art. 8º, da Lei n. 9.507/97, ante a não constatação se 

interesse de agir que justifique o manejo do presente remédio 

constitucional, indefiro a petição inicial e, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, declaro, por sentença, extinto o processo sem 

resolução do mérito. Deixo de condenar a impetrante nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação (art. 21). Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em 

seguida, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. [1] Art. 8° A petição inicial, que 

deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de 

Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que 

instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. (destaquei 

- antigo CPC)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003925-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE SOUZA MARTINS VIEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por VILMA DE 

SOUZA MARTINS VIEIRA, contra a sentença Id. n. 11545968, ao 

argumento de que, apesar de se ter reconhecido o direito à progressão 

funcional para o nível 9, foi fixado erroneamente o nível 2. Assim, 

pugna-se pelo acolhimento dos embargos, a fim de que a contradição seja 

sanada, ordenando-se a progressão funcional da servidora para o nível 

9-classe C. É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

tempestivamente, vez que protocolados em 14.2.2018, enquanto que a 

sentença foi publicada em 7.2.2018 (quinta-feira), dentro, portanto, do 

prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do antigo CPC, impondo-se, 

além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do 

que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há 

falar aqui em contradição, conforme sustentado. Razão assiste à 

embargante em parte de suas argumentações, uma vez que a 

fundamentação da sentença caminhou para reconhecer o seu direito de 

ser elevada para o nível 9, porém constou da parte dispositiva o nível 2. 

Por outro lado, vê-se da sentença que não foi conferido à servidora o 

direito de progressão nas classes, tanto que a sentença foi parcialmente 

procedente. Desta feita, acolho os embargos propostos, dando-lhes 

parcial provimento para retificar apenas o primeiro parágrafo da parte 

dispositiva da sentença, que passará a constar o "Nível 9" ao invés de 

Nível 2. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002260-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” proposta por ARILSON DA SILVA CARVALHO, qualificado nos 

autos, em face do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, na qual se 

requer, liminarmente, seja incorporado à remuneração do autor o 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à 

perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda para URV. 

Sustenta-se que a fórmula que converteu os salários dos servidores de 

Cruzeiro Real para URV foi realizada equivocadamente e que diante das 

sucessivas alterações do valor da URV frente à inflação, houve perda 

salarial para os servidores públicos, prejudicando, assim, o requerente, 

que perdeu a correção salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É 

a síntese do necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no 

art. 300 do Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de 

urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a 

análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a 

parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os 

requisitos necessários à concessão do pleito, haja vista que os 

documentos carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer 

presumir a ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se 

evidencia na atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos 

seus vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige 

dilação probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência 

pretendida só seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. 

Considerando que ambas as partes demonstraram o desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, determinado seja citado o ente 

público municipal para, querendo, contestar a ação. 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). Defiro a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. I) Cuida-se de “Ação Declaratória Para Conversão de Benefício 

Previdenciário, Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada” proposta por OSMAR DOS SANTOS SENE, qualificado nos 

autos, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

autarquia federal, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em síntese, a 

conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, com o 

pagamento do benefício até o deslinde do feito. Segundo a inicial, o autor 

sofreu acidente de trabalho, cujas sequelas decorrentes de múltiplas 

faturas o incapacitaram para o labor, vindo a receber 

auxílio-doença-acidentário até 17.5.2017, quando o referido benefício foi 

convertido em auxílio-acidente. Consta, ainda, a alegação de que até a 

presente data, o autor não conseguiu exercer atividade laborativa, pois 

está incapacitado, motivo pelo qual, se pretende o deferimento da tutela 

antecipatória. O pedido veio acompanhado de alguns documentos. É o 

relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, que a tutela 

de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso 

dos autos, verifica-se que a inicial veio acompanhada de vários 

documentos médicos atestando a limitação física de que sofre o autor. 

Todavia, o INSS, em perícia médica, não constatou a alegada 

incapacidade, já que converteu o benefício de auxílio-doença em 

auxílio-acidente, certamente porque entendeu que as lesões já estavam 

consolidadas e que houve apenas redução da capacidade laborativa do 

segurado, o que significa dizer que a existência de conflitos entre as 

conclusões das perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à 

pretensão do segurado afasta a prova da probabilidade do direito, tendo 

em vista que a matéria só poderá ser desvendada através de produção de 

prova judicial que ateste a incapacidade laborativa da autora (AG 

0007919-89.2011.4.01.0000/GO; AGRAVO DE INSTRUMENTO - Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI - SEGUNDA 

TURMA - p. e-DJF1, p.093 de 22.8.2011, j. 25.7.2011). No mesmo sentido: 
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"RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA 

DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

LABORAL – ATESTADO MÉDICO PASSADO POR FACULTATIVO 

PARTICULAR – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A 

PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AGRAVO 

IMPROVIDO. A concessão de antecipação de tutela deferindo benefício 

previdenciário do auxilio doença, necessita de comprovação através de 

perícia médica dotada de força probatória suficiente para comprovar a 

alegada impossibilidade de desempenho da atividade laboral por parte da 

segurada." (QUARTA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

8305/2011 - CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL - j. 14.6.2011) 

Diante do exposto, não evidenciado o preenchimento dos requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no art. 294 do 

CPC, indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados 

(art. 98 do CPC). II) Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 16 

de maio de 2018, às 14h, a audiência de conciliação, devendo ser citado o 

réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na 

peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Intimem-se as 

partes acerca da audiência assinalada acima, devendo constar também do 

mandado a observação de que o réu deverá ser citado da ação com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência designada, nos 

termos da parte final do art. 334, do CPC. II) Considerando a 

Recomendação Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no tocante à prova pericial 

em ações previdenciárias, determino, desde logo, a realização de prova 

pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do CPC, o Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF 

(Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual 

deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, 

CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 8 de 

junho de 2018, à partir das 13 horas, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta 

decisão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001025-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RIATO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, do CPC. II) 

Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para o dia 24 de abril de 2018, às 

15h30min a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos termos 

da ação para, querendo, no prazo legal contestá-la. Alegando-se na peça 

de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), devendo constar no 

mandado a observação de que a citação deverá ocorrer pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência, conforme estabelece o art. 334, caput, do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004154-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GRACIANO MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos por BENEDITA 

GRACIANO MARTINS, contra a sentença Id. n. 11494306, ao argumento de 

que, apesar de se ter reconhecido o direito à progressão funcional para a 

Classe C, Nível 3, foi fixado erroneamente Classe B. Assim, pugna-se pelo 

acolhimento dos embargos, a fim de que a contradição seja sanada, 

ordenando-se a progressão funcional da servidora para a classe correta 

(C). É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

intempestivamente, vez que protocolados em 14.2.2018, enquanto que o 

registro de ciência da sentença se deu em 30.1.2018 (quinta-feira), tendo 

o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023, do antigo CPC, se ultimado 

em 8.2.2018. Desta feita, não conheço dos embargos. Por outro lado, 

verifica-se que houve inexatidão material traduzida, como visto acima, em 

erro de digitação na parte dispositiva da sentença, mais especificamente 

do primeiro parágrafo onde deveria ter constado Classe C, equívoco 

passível de correção até mesmo de ofício pelo magistrado, segundo prevê 

o art. 1.022, III, do CPC, cumprindo destacar que erro material, segundo a 

doutrina, é aquele “1. perceptível por qualquer homo medius; 2. e que não 

tenha, evidentemente, correspondido à intenção do juiz”[1], exatamente 

como ocorreu no referido parágrafo. Desta feita, retifico a sentença 

apenas nesse ponto, a fim de que conste “Classe C”, ao invés de Classe 

B. Intimem-se. [1] (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria 

Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro 

Torres; Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo 

por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 

1.475).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001402-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA SILVA (AUTOR)

LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA (AUTOR)

MARILZA FATIMA DE QUEIROZ (AUTOR)

MARIA TENORIO DOS SANTOS (AUTOR)

BENEDITA RITA DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada” 

proposta por MARIA TENÓRIO DOS SANTOS, BENEDITA RITA DE 

ARAUJO, LUIZA APARECIDA LEITE DA SILVA, MARIA TEREZINHA SILVA, 

MARILZA FÁTIMA DE QUEIROZ, qualificadas nos autos, em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, pessoa jurídica de direito público 

interno, igualmente qualificado, na qual se requer, liminarmente, seja 
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incorporado à remuneração das autoras o percentual de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) referente à perda salarial ocorrida 

quando da conversão da moeda para URV. Sustenta-se que a fórmula que 

converteu os salários dos servidores de Cruzeiro Real para URV foi 

realizada equivocadamente e que diante das sucessivas alterações do 

valor da URV frente à inflação, houve perda salarial para os servidores 

públicos, prejudicando, assim, as requerentes, que perderam a correção 

salarial no equivalente ao percentual de 11,98%. É a síntese do 

necessário. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de 

natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a parte autora não 

se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, os requisitos 

necessários à concessão do pleito, haja vista que os documentos 

carreados aos autos são insuficientes a demonstrar ou fazer presumir a 

ocorrência da comentada perda salarial. Ou seja, não se evidencia na 

atual fase processual o correto valor a ser acrescido aos seus 

vencimentos, só possível através de perícia técnica, o que exige dilação 

probatória. Ademais, não resta evidenciado o alegado fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, caso a providência pretendida só 

seja deferida ao final da demanda. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência em sua modalidade antecipatória. Considerando que 

ambas as partes demonstraram o desinteresse na realização da audiência 

de conciliação, determinado seja citado o ente público municipal para, 

querendo, contestar a ação. 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). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes 

pleiteados (art. 98, do CPC). Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 297420 Nr: 17852-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de “Embargos de Declaração” opostos pelo INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra o despacho de fl. 149, 

ao argumento de que, apesar de se ter reconhecido a não aplicabilidade 

de juros após a homologação do cálculo, restou indeferido o pedido de 

recálculo com a exclusão dos juros. Assim, pugna-se pelo acolhimento 

dos embargos, a fim de que a contradição seja sanada, ordenando-se a 

substituição das requisições expedidas.Instada a se manifestar, a parte 

embargada alegou preclusão do direito do embargante de questionar os 

cálculos (fl. 156).É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

tempestivamente, vez que protocolados em 8.2.2018, enquanto que o 

embargante foi intimado do despacho em 1.2.2018, dentro, portanto, do 

prazo de 5 (cinco) dias prevista no art. 1.023, do antigo CPC, contado em 

dobro para a fazenda pública, conforme se infere a fls. 150-v, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição ou erro material na 

sentença, conforme sustentado.Razão assiste ao embargante em suas 

argumentações, uma vez que a decisão reconheceu a irregularidade no 

cálculo de fl. 126, que originou as requisições de fls. 135 e 137, porém 

indeferiu o pedido de retificação dos cálculos. Desta feita, acolho os 

embargos propostos, dando-lhes provimento para retificar o despacho a 

partir do último parágrafo, que passará a conter o seguinte teor:“Assim, 

defiro o pedido, determinando a retificação do cálculo de fl. 26, com a 

exclusão dos juros aplicados a partir da primeira homologação ocorrida em 

31.8.2015 (fl. 117).Tendo em vista que o referido cálculo é de 2.2.2016, 

determino que a nova atualização seja realizada até a data atual.Realizado 

o novo cálculo, conclusos para homologação. ”Cabe pontuar, por fim, que 

o embargado não está com razão quanto à alegada preclusão do direito de 

questionar o cálculo, pois quando a matéria se refere a juros ou correção 

à monetária, o juiz pode intervir até mesmo até mesmo de ofício .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 353554 Nr: 18413-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEY NEVES CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 138, 

expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323904 Nr: 20303-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

I) Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor principal 

identificado no ofício de fl. 143.

II) Cumpra-se todo o ordenado no despacho de fl. 140, expedindo a 

requisição de Pequeno Valor, da quantia de R$ 972,48 (novecentos e 

setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) correspondente aos 

honorários advocatícios à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 347622 Nr: 13959-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte ré para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre o 

documento carreado pela autora aos autos, nos termos do art. 437, §1º, 

do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 421695 Nr: 22853-92.2015.811.0002

 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: GONÇALINA AUXILIADORA LEITE RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de 

Cobrança intentada por Gonçalina Auxiliadora Leite Rondon em face do 

Município de Várzea Grande, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da 

gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição 

legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo interposição de 

recurso e apresentadas as contrarrazões, instância superior para os 
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devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247917 Nr: 7634-15.2010.811.0002

 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: REGINA DE MIRANDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de pensão por morte, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da 

gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição 

legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Havendo 

interposição de recurso e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os 

autos à instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 407070 Nr: 15167-49.2015.811.0002

 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: CLAUDINEI APARECIDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE GRASIELA GANZER - 

OAB:9899, ERICA REGINA DE JESUS ALCOFORADO - OAB:19.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de auxílio-doença, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade 

da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de 

necessitada, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Condiciono, porém, o 

cumprimento da sentença a juntada do substabelecimento da patrona 

Fabricia Barros de Paiva – OAB/MT 11.872 que ora ordeno, fixando o 

prazo de 5 (cinco) dias.Havendo interposição de recurso e apresentadas 

as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os 

devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 502200 Nr: 14926-07.2017.811.0002

 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: GISLAINE SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 

8.213/91 julgo procedente o pedido formulado na inicial a fim de ordenar o 

restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação (22.7.2016)[1], 

descontadas parcelas eventualmente pagas, além do abono anual previsto 

no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno, ainda, o 

INSS, a submeter a autora ao processo de reabilitação, nos termos do art. 

100, da Lei n. 8213/91, devendo este sujeitar-se aos exames periódicos 

realizados pela Autarquia Federal. Concedo o pedido de antecipação de 

tutela, nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da 

parte requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, 

sem prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da 

ordem judicial. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez 

e, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à 

correção monetária, determinando a incidência do IPCA-E, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice, incidindo tal correção desde 

a data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas ns. 148 do STJ 

e 19 do TRF - 1ª Região).Os juros de mora devem incidir no percentual de 

6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, para, 

então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.). 

(...)Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

dias, promover a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 

534, do CPC.Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251446 Nr: 10707-92.2010.811.0002

 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: VANILDES DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 194/198, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Federal de Mato Grosso (INSS).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 298612 Nr: 19164-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONALDO ROBSON DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

realização ou não da alteração da DIB do auxilio-acidente determinado nos 

autos, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 268175 Nr: 13711-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO & CRUZ COELHO LTDA. (POSTO 

PANAMERICANO), FRANCISVALDA ALMEIDA SAMPAIO COELHO, JONIR 

FRANCISCO COELHO, JOSE DA CONCEIÇÃO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - OAB:11929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807

 Autos n. 13711-06.2011.811.0002 (código n. 268175)

“Exceção de Pré-Executividade”

Vistos.

JC COELHO & CIA LTDA, representado pelo espólio de José da Conceição 

Coelho, ENIR DA SILVA COELHO, JONIR FRANCISCO COELHO e 

FRANSCISVALDA ALMEIDA SAMPAIO COELHO, todos qualificados nos 

autos propuseram “Exceção de Pré-Executividade” em face da AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL - ANP, 

igualmente qualificada, alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva dos 
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sócios e a nulidade da CDA.

 Alegam que a empresa encerrou suas atividades regularmente em 

22.9.2008, conforme registro na Junta Comercial Estadual n. 20080944221 

de 1.10.2008, fato que afasta a incidência da Súmula n. 435 do STJ, bem 

como do art. 135, III, do CTN por não se tratar de crédito tributário.

 Argumentam não terem praticado qualquer abuso da personalidade 

jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial na gestão da 

empresa e pede a sua exclusão do polo passivo da execução.

 Sustentam, ainda, a nulidade da CDA, sob a fundamentação de que a 

inscrição do débito em dívida ativa decorrente de multa ocorreu depois do 

encerramento das atividades empresariais e, que, além disso, o débito diz 

respeito à multa administrativa oriunda de auto de infração de 2002, cujo 

processo administrativo nunca teve conhecimento.

 Por tais motivos, pedem o recebimento da exceção, com a posterior 

procedência do pleito.

Juntam documentos (fls. 51-73).

 Instada a se manifestar, a exequente esclarece que o débito diz respeito 

à multa aplicada quando a empresa estava ativa, no ano de 2002, em 

decorrência de prática de infração administrativa comumente denominada 

de “infidelidade de bandeira”, ou seja, da compra de combustível de outra 

distribuidora que não a indicada pelo revendedor, cujo processo 

administrativo foi devidamente instaurado, com a notificação de todos os 

atos praticados, inclusive, com apresentação de defesa.

 Esclarece que a dissolução regular ou não da empresa não afasta a 

responsabilidade dos sócios pelos débitos, não havendo, portanto, que se 

falar em ilegitimidade.

 Diz ser descabida a alegação de nulidade da CDA, uma vez que sua 

origem está fundamentada em auto de infração lavrado enquanto a 

empresa estava em plena atividade e finaliza pugnando pela rejeição da 

exceção de pré-executividade, bem como pela busca de valores e ativos 

financeiros, via Sistema Bacenjud, em nome dos executados.

 É o relatório.

Decido.

Do cabimento da exceção –

O primeiro ponto a ser enfrentado no presente incidente processual é o 

cabimento ou não da via da exceção de pré-executividade, assinalando, 

pois, que dentre as matérias alegadas na presente exceção está a 

prescrição do crédito tributário, que pode ou não ensejar a extinção da 

execução, matéria essa que, como se sabe, pode ser alegada a qualquer 

momento, de qualquer forma, sem a necessidade da prévia garantia do 

juízo, exigência notadamente vinculada à interposição de embargos à 

execução.

A jurisprudência é nesse sentido, conforme julgados colacionados por 

Theotonio Negrão (NEGRÃO, Theotonio, GOUVÊA, José Roberto F. e 

BONDIOLI, Luis Guilherme A. Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em Vigor. Saraiva, 43ª edição, 2011, p. 795):

“A nulidade da execução pode ser alegada a todo o tempo, desde que 

ausentes os requisitos do art. 586 (RT 717/187). Sua arguição não requer 

segurança do juízo, nem exige a apresentação de embargos à execução 

(RSTJ 85/256, STJ-RT 671/187, maioria, 733/175, RSTJ 155/163, RT 

596/146, RJTJESP 85/274, 95/281, JTJ 157/214, 158/181, JTA 95/128, 

107/230, Lex-JTA 619/315, RJTAMG 18/111). Deve ser decretada de 

ofício (STJ-RT 671/187, maioria; STJ-3ªT., REsp 124.364-PE, rel. Min. 

Waldemar Zveiter, j. 5.12.97, deram provimento, v.u., DJU 26.10.98, p. 113; 

JTA 97/278).”

“Não se revestindo o título de liquidez, certeza e exigibilidade, condições 

basilares exigidas no processo de execução, constitui-se em nulidade, 

como vício fundamental; podendo a parte argui-la, independentemente de 

embargos do devedor, assim como pode e cumpre ao juiz declarar, de 

ofício, a inexistência desses pressupostos formais contemplados na lei 

processual civil” (RSTJ 40/447). No mesmo sentido: RT 205/81, 811/326, 

RJTJERGS 169/247.”

Portanto, até por meio de petição avulsa poderiam os executados se 

insurgir contra a execução para questionar a ilegitimidade ou a nulidade da 

CDA, tendo preferido, neste caso, fazê-lo pela via da exceção de 

pré-executividade, que já se consagrou em nosso ordenamento jurídico 

como peça utilizada para veicular matérias não só conhecíveis de ofício, 

como se dava inicialmente, mas também, e cada vez mais primordialmente, 

que não exigem dilação probatória (STJ-3ª T., REsp 733.533, Min. Nancy 

Andrighi, j. 4.4.06, DJU 22.5.06). No mesmo sentido: STJ-1ª T., Resp 

841/1967, Min. Luiz Fux, j. 12.2.08, DJ 2.4.08; RT 844/295).

A doutrina sinaliza para o mesmo rumo, como se vê a seguir:

“O rol das hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade tem 

sofrido sistemática ampliação. De maneira que, atualmente, as matérias 

passíveis de serem alegadas nesta via excepcional não são somente as 

de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do 

direito do exequente, desde que comprovados de plano, sem necessidade 

de dilação probatória. (...) Apenas a título de exemplo, em exceção de 

pré-executividade se pode alegar: a) falta de algum dos requisitos de 

admissibilidade da execução (art. 267, CPC); b) falta ou vício do título 

executivo (art. 283, CPC); c) nulidade da execução; d) nulidade da 

penhora; e) nulidade da arrematação; f) evidente excesso de execução 

(art. 743, CPC); g) pagamento da dívida executada; h) ocorrência de 

prescrição ou decadência; i) compensação entre as partes etc.”

 Assim, ante a constatação de que a exceção de pré-executividade é via 

adequada para se arguir a ilegitimidade e a nulidade da CDA, por ser 

matéria de ordem pública, cognoscível, pois, de ofício, impõe-se a análise 

aos argumentos explorados no incidente.

Contudo, verifica-se, logo de plano, que a ilegitimidade alegada demanda 

dilação probatória e, portanto, só poderia ter sido manejada por meio de 

embargos à execução, uma vez que os excipientes alegam o 

encerramento regular da empresa bem como que não praticaram abuso da 

personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial na 

gestão da empresa.

 Todavia, cumpre assinalar que, como se verifica dos autos, os nomes 

dos excipientes constam na CDA, como se infere a fl. 9, e, apesar de ser 

relativa a presunção de legitimidade do referido título, não confirmando, 

assim, a responsabilidade dos corresponsáveis tributários, podem estes 

figurar no polo passivo para a relação processual executiva quando os 

seus nomes constam da certidão da dívida ativa, conforme prevê o art. 2º, 

§ 5º, I, da Lei 6.830/80, c/c art. 202, I, do CTN, e art. 779, I, do CPC.

Nesse sentido:

“Não se pode confundir a relação processual com a relação de direito 

material objeto da ação executiva. Os requisitos para instalar a relação 

processual executiva são os previstos na lei processual, a saber, o 

inadimplemento e o título executivo (CPC, arts. 580 e 583). Os 

pressupostos para configuração da responsabilidade tributária são os 

estabelecidos pelo direito material, nomeadamente pelo art. 135 do CTN. A 

indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do 

corresponsável (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao 

indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual 

executiva (art. 568, I), mas não confirma, a não ser por presunção relativa 

(CTN, art. 204), a existência da responsabilidade tributária, matéria que, se 

for o caso, será decidida pelas vias cognitivas próprias, especialmente a 

dos embargos à execução. É diferente a situação quando o nome do 

responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa. Nesses 

casos, embora configurada a legitimidade passiva (CPC, art. 568, V), 

caberá à Fazenda exequente, ao promover a ação ou ao requerer o seu 

redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das 

situações, previstas no direito material, como configuradoras da 

responsabilidade subsidiária.” (RSTJ 184/125 - destaquei).

Como se vê, por constar o nome dos excipientes na CDA, presume-se 

serem eles sócios/proprietários da empresa e, portanto, aptos a figurar no 

polo passivo da demanda, sem, contudo, configurar sua responsabilidade 

tributária, situação que demandaria dilação probatória, manejada 

tão-somente por meio de embargos à execução, tendo em vista o que 

prescrevem os artigos 134, VII, e 135 do CTN acerca do tema, como se vê 

abaixo:

“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 

nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 

responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou 

curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por 

estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou 

pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos 

tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em 

razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
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Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 

penalidades, às de caráter moratório.” (destaquei)

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados 

com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado.” (destaquei e sublinhei)

Assim, os sócios só respondem solidária e pessoalmente pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias da pessoa jurídica nos casos de 

liquidação de sociedade e quando resultantes de atos praticados com 

excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, 

situações que bem revelam a necessidade de produção ampla de prova, 

exigência essa não compatível com a via da exceção de 

pré-executividade.

Mesmo porque, segundo a jurisprudência, cabe aos sócios integrantes da 

CDA o ônus da prova de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade, o que só seria possível por meio de embargos à 

execução, conforme se infere dos julgados a seguir:

 “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 

DO SÓCIO. NOME DO EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.

1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535,

inciso II, do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão,

porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, 

não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos 

interesses da parte.

2. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do 

STJ no sentido de que não é cabível Exceção de Pré-executividade em 

execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na 

Certidão de Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à 

CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de 

demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, 

demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser 

promovida no âmbito dos Embargos à Execução.”

3. Agravo Regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 474717/MG, 

Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.4.2014, p. DJe 18.6.2014 

- destaquei).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO QUOTISTA. 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. CDA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO EXECUTADO 

NA CDA. CO-RESPONSÁVEL REDIRECIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. ARTIGO

543-C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557 DO CPC. 

APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TRIBUNAL A QUO. 

SÚMULA 7. 1. A responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na

jurisprudência do E. STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da 

execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da 

empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com 

excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de 

dissolução irregular da empresa. 2. A orientação da Primeira Seção desta 

Corte firmou-se no sentido de que, "se a execução foi ajuizada apenas 

contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele 

incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática 

de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos'." Precedente: REsp. 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. 

DENISE ARRUDA, DJU 01.04.09) 3. A suscitação da exceção de 

pré-executividade dispensa penhora, posto limitada às questões relativas 

aos pressupostos processuais; condições da ação; vícios do título e 

exigibilidade e prescrição manifesta. 4. A responsabilidade de sócio, por 

dívida fiscal da pessoa jurídica, em decorrência da prática de ato ilícito, 

demanda dilação probatória. 5. A exceção de pré-executividade se mostra 

inadequada, quando o incidente envolve questão que necessita de 

produção probatória, como referente à responsabilidade solidária do 

sócio-gerente da empresa executada. 6. Conforme assentado em 

precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC 

(REsp. 1.104.900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe 

exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio 

que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a 

presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que 

figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua 

responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, 

deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 7. À luz da 

novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do recurso 

especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais 

recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser 

julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da 

Res. STJ 8/2008). 8. Agravo regimental desprovido.

 (STJ – AgRg no Ag 1278132/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 

30.4.2010 - destaquei).

No caso em comento, os excipientes não negam a condição de 

sócios/proprietários da empresa, porém afirmam não terem praticado ato 

de responsabilidade tributária, sustentando, ainda, que a dissolução da 

empresa ocorreu de forma regular, situações que, como já dito, demandam 

dilação probatória e, portanto, incabíveis em sede de exceção.

 Da nulidade da CDA –

Quanto à alegada nulidade da CDA, em virtude de a infração ser anterior 

ao encerramento das atividades e por não terem os sócios tido ciência do 

processo administrativo naquela época, cumpre esclarecer que, 

independentemente de a empresa ter cessado ou não as suas atividades 

em 2009, o fato gerador do crédito tributário, como bem relatado pelas 

partes e confirmado na certidão da dívida ativa, é de 2002, época em que 

os sócios atuavam efetivamente na empresa, já que o contrário não restou 

comprovado, tampouco alegado pelas partes.

 Além disso, os ARs de fl. 78-v comprovam que os executados foram 

devidamente notificados em 26 de fevereiro de 2005 e em 5 de julho de 

2005, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da CDA.

 Por fim, quanto à incidência ou não da Súmula 435, do Superior Tribunal 

de Justiça, que trata do redirecionamento da execução fiscal para o sócio, 

cabe esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento 

de que é possível a inclusão do sócio na execução mesmo em se tratando 

de dívida de natureza não tributária, como no presente caso, segundo se 

infere do julgado “in verbis”:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA 

ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) A 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 

1.371.128/RS, da Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

10.9.2014, publicado em 17.9.2014, decidiu no sentido da possibilidade de 

redirecionamento da execução fiscal contra o diretor da empresa 

executada por dívida de natureza não tributária, diante de indícios de 

dissolução irregular, nos termos da legislação civil, não se exigindo o dolo. 

(...)” (REsp 1655038/MS – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamim, 

j. 6.4.2017, DJe 27.4.2017)

Ainda que não fosse assim, em se tratando de sócios cujos nomes 

constam na CDA, como no presente caso (fl. 9), não há se falar em 

redirecionamento, pois estes já foram apontados como codevedores 

quando do ajuizamento da execução .

 Em face de todo o exposto, conheço parcialmente da exceção de 

pré-executividade, porém julgo improcedentes os pedidos, ordenando o 

prosseguimento do feito, com a intimação da parte exequente para, em 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 303241 Nr: 24168-63.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK OESTE COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA, 

JOSE RENATO NUCCI, MAURO BOUGLANGER STIVAL OLIVEIRA, 

PATRICIA SALOMÃO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429/MS
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 Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por Tork Oeste Comércio de 

Máquinas Ltda em face da Fazenda Pública Estadual, ordenando o 

prosseguimento do feito com a intimação pessoal do sócio Mauro 

Boulanger Stival Oliveira acerca da penhora realizada a fls. 26-v, para, 

querendo, opor embargos, no prazo legal. Intime-se a exequente para, em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento 

da execução. Deixo de condenar a excipiente em honorários advocatícios 

por não ser possível a fixação de tal verba em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0)).Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447266 Nr: 10564-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAURIDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAUJO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS 

- OAB:19862/O

 Diante do exposto, julgo improcedentes os Embargos à Execução 

propostos pela Fazenda Pública Estadual em face de Alaurides Ferreira, 

declarando, assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a embargante ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizada da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, IV, I, do CPC.Transitada em julgado, traslade-se 

cópia desta sentença para os autos da ação executiva em apenso 

(430774), intimando-se naqueles autos o exequente para juntar planilha de 

cálculo com o valor atualizado do débito. A correção monetária deverá ser 

calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada 

do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em 

virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, 

tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22.9.2017). P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 410743 Nr: 17047-76.2015.811.0002

 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: ANTONIO GREGORIO DE CAMPOS, CRISTINA VAZ DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Obrigação de Fazer, Cumulada com Cobrança de Diferença nos 

Vencimento intentada por Antônio Gregório de Campos e Cristina Vaz de 

Campos em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e do 

PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de 

Várzea Grande, a fim de condenar estes a incorporar à remuneração da 

servidora o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, bem 

como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 20.8.2010, devendo a 

incorporação incidir também sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração.Com fulcro no art. 487, I, do CPC, declaro 

extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de mora deverão ser 

aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a 

vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação.A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é 

o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se 

aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de 

inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata 

nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017). Com relação 

aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o 

percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos 

termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. De acordo com o estabelecido no art. 

3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas 

e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário, 

nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 402067 Nr: 12436-80.2015.811.0002

 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: LAUDICÉIA FERREIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:OAB/MT 11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte embargada, para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração, no prazo legal, consoante o artigo 1023 §2º do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 384880 Nr: 1968-57.2015.811.0002

 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: DANIELLA MACIESKI GREGÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT- FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte embargada, para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração, no prazo legal, consoante o artigo 1023 §2º do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 516954 Nr: 22790-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EUZEBIO MENDES MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutor José Batista Filho OAB/MT 13.696-A, defensor de Euzébio 

Mendes Mello, para que tome conhecimento da sentença a seguir 

transcrita:Vistos. Feitas essas considerações, sendo por ora temerária a 

restituição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de pp. 02/03, ante a 

inexistência do Certificado de Registro válido, devendo a destinação da 

arma de fogo ser apreciada no processo principal.Sem custas.P. R. 

I.Várzea Grande-MT, 12 de março de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 374090 Nr: 22365-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS, DNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Doutora Marilene Alves OAB/MT 7474, defesora de Lucio Carlos 

da Silva, para que no prazo legal manifeste para antecipação de prova do 

réu Lucio Carlos da Silva, para se bem como quanto a repetição das 

oitivas nesta data, em virtude que não fora intimada para o ato quanto a 

antecipação de prova.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 346294 Nr: 12875-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 DESPACHO

I – Designo para o dia 16/04/2018, às 14:10 horas, a audiência de 

instrução (CPP, art. 411).

II - Tendo em vista que nestes autos há diversas munições apreendidas, já 

tendo sido o laudo pericial acostado aos autos, dê-se vistas ao Ministério 

Público e a Defesa do Réu para que se manifestem acerca.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 302136 Nr: 22918-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUCIANO SILVA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, WILLIAN TADEU R. DIAS - OAB:7001

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Diego Luciano Silva Flores, Cpf: 02128337151, 

Rg: 20091354 SSP MT Filiação: Nelson Flores e Eunice da Vieira Silva 

Flores, data de nascimento: 17/12/1990, brasileiro(a), natural de 

Toledo-PR, convivente, operador de maquinas, Endereço: Rua B, Quadra 

20, Casa 23, Bairro: Res. Jose Carlos Guimarães, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES 

PREVISTAS NO ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO 

PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.069/90

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 157, 

§ 2º, I e II do CP e 244-B do ECA c/c art. 70 do CP, DIEGO LUCIANO SILVA 

FLORES, brasileiro, filho de Nelson flores e Eunice Vieira Silva Flores, 

nascido em 17/12/1990, natural de Nossa Toledo/PR.

I – CP, art. 157, §2º, I e II:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário e tem maus antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do delito.

 Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa 

de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao 

Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, 

valorando-a como circunstância judicial desfavorável” .

 As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de 

arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa das vítimas, pois 

não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença 

de duas pessoas com uma arma apontada para si.

No que se refere às consequências do crime observo que são normais 

para o tipo.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

05 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, 

pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas, 

compenso-as, nos termos do art. 67 do Código Penal, restando, 04 

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, inciso I e II, do artigo 157 do CP, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 06 (seis) anos de reclusão e, 

diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a 

definitiva e e estabeleço, em razão da reincidência, o regime fechado para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código 

Penal (Súmula 269 STJ).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

II - ART. 244-B DO ECA:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário e tem maus antecedentes.

Sobre a conduta social a nada há nos autos que possa influenciar na 

aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta 

maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo 

penal.

Mesmo sendo a vítima imatura, seu comportamento contribuiu para a 

prática do delito.

 O motivo que levou o Réu à prática do delito foi a necessidade de 

obtenção de lucro fácil.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

01 (um) ano de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser cumprida, desde 

o início, em regime aberto.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas 

(04), aumento em 1/6 (um sexto) a pena dos roubos, fixada em 06 (seis) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, resultando, pois, 07 (sete) anos 

de reclusão e 12 (doze) dias multa, e estabeleço, em razão da 

reincidência, o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal (Súmula 269 STJ).

Decreto o perdimento da arma e munições apreendidas na forma disposta 

no art. 91, II, a, do CP. Decorrido o prazo legal, remetam-nas ao Exército 

Brasileiro certificando-se.

Oficie-se à Autoridade Policial a fim de que proceda a incineração da 

droga apreendida, encaminhando-se cópia do Auto Circunstanciado para 

juntada nos autos.

Proceda-se a devolução dos demais bens apreendidos, mediante 

comprovação de sua propriedade. Decorrido o prazo legal e não havendo 

solicitação de devolução, determino sua destruição, comprovando-se nos 

autos.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão 

de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de janeiro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 499235 Nr: 13319-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Domingos Fernando da Silva, Cpf: 36208760100, Rg: 

0427410-5 SJ MT Filiação: Maria Madalena da Silva, data de nascimento: 

15/06/1952, brasileiro(a), , aposentado, Endereço: Comunidade Lajinha de 

Cima, Cidade: Nossa Senhora do Livramento-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 

05-07.Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

denuncia Domingos Fernando da Silva como incurso no artigo 180, caput, 

do Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a 

presente denúncia, seja o denunciado citado para que apresente defesa 

escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seuws 

ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e interrogatório, até final sentença 

condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à 

vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. 

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado no endereço 

declinado nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de 

eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do 

disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 520237 Nr: 24603-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAINE KETLLYN CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Lorraine Ketllyn Correia da Silva Filiação: Valdeci Correia 

da Silva e Luzia Correia Oliveira, data de nascimento: 17/11/1997, 

brasileiro(a), natural de Promissão-SP, convivente, Endereço: Moradora de 

Rua, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 

05-07.Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Lorraine Ketllyn Correia da Silva como incursa nas sanções do 

artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. Por esta razão, requer seja 

recebida e autuada a presente denúncia, seja a denunciada citada para 

que apresente defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo 

o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com 

oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até 

final sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor 

mínimo devido à vítima a título de indenização por eventuais prejuízos 

experimentados. Caso a denunciada não seja encontrada para er citada 

no endereço declinado nos autos, requer seja expedido ofício à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de 

constatar acerca de eventual prisão da mesma e, em não havendo 

sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo 

Penal.

Decisão/Despacho:– Em face da certidão negativa de citação da Ré, bem 

como da informação de que ela não está presa em nenhuma das unidades 

prisionais do Estado, citem-na por edital.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 505037 Nr: 16432-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEONARDO DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO AYRES DA SILVA - 

OAB:23869-O

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

11/04/2018 ÀS 15:30 HORAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 500276 Nr: 129-84.2017.811.0112

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Juliano da Silva Delgado, Rg: 220024720 SSP MT 

Filiação: Joselino Galdino Delgado e Sandra Cristina da Silva, data de 

nascimento: 14/09/1995, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Avenida Couto Magalhães, Casa 1439, 

Bairro: Centro Norte, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para que compareça neste 

Juizo de Direito, no dia 12 de junho de 2018 às 14:15 horas, para o 

cumprimento do acusado, no Edificio do Fórum desta comarca, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art.366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 37/38, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

40), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JULIANO DA SILVA DELGADO.

Designo a audiência para o dia 12 de junho de 2018, às 14h15min., para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508377 Nr: 18132-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAISON MONTEIRO ROCHA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Claison Monteiro Rocha Araujo Filiação: João de Deus 

Araujo e Zenaide Bandeira Rocha, data de nascimento: 06/03/1980, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, casado(a), Endereço: Rua Kiti 

Net Astral, Bairro: Construmat, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para que compareça neste 

Juizo de Direito, no dia 12 de junho de 2018 às 14:05 horas, para o 

cumprimento do acusado, no Edificio do Fórum desta comarca, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art.366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 80/81, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

83), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra CLAISON MONTEIRO ROCHA 

ARAÚJO.

Designo a audiência para o dia 12 de junho de 2018, às 14h05min., para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 514994 Nr: 21638-13.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYAGO CORREA DENIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Hyago Correa Deniz de Souza, Cpf: 04907854170, Rg: 

23885157 SSP MT Filiação: Francisco Correa de Souza e Elcema Correa 

Deniz, data de nascimento: 10/08/1992, brasileiro(a), , Endereço: Rua Mar 

Vermelho, Qd 48, Bairro: Jd dos Estados, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para que compareça neste 

Juizo de Direito, no dia 12 de junho de 2018 às 14:30 horas, para o 

cumprimento do acusado, no Edificio do Fórum desta comarca, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art.366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 46/47, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia 

(fls.48), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra HYAGO CORREA DENIZ DE 

SOUZA.

Designo a audiência para o dia 12 de junho de 2018, às 14h30min., para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 514985 Nr: 420-21.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Indiciado(a): Marlon Gonçalves dos Santos, Cpf: 02979495190, 

Rg: 20396309 SSP MT Filiação: Luciano Lidio dos Santos e Marta 

Gonçalves de Mello, data de nascimento: 17/10/1990, brasileiro(a), natural 

de Várzea grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Eurico Gaspar Dutra, Nº 

666, Bairro: Ipase, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para que compareça neste 

Juizo de Direito, no dia 12 de junho de 2018 às 14:35 horas, para o 

cumprimento do acusado, no Edificio do Fórum desta comarca, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art.366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 46/47, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

49), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra MARLON GONÇALVES DOS 

SANTOS.

Designo a audiência para o dia 12 de junho de 2018, às 14h35min., para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494484 Nr: 10760-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, VALDECIR 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Valdecir Pereira da Silva, Cpf: 70025385194 Filiação: 

Liberato Ribeiro da Silva e Irene Pereira de Almeida, data de nascimento: 

07/03/1983, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Rua Ademar de Barros, N. 

115, Bairro: Manga, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para que compareça neste 

Juizo de Direito, no dia 14 de junho de 2018 às 14:30 horas, para o 

cumprimento do acusado, no Edificio do Fórum desta comarca, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art.366 do CPP.

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:Vistos etc.

Os acusados Alessandro Pereira da Silva, notificado pessoalmente (fls. 

71) e Valdecir Pereira da Silva, notificado por edital (fls. 75), 

apresentaram, por meio da Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 78), não 

suscitando preliminares, postergando a defesa do mérito para fase 

oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra Alessandro Pereira da Silva e 

Valdecir Pereira da Silva.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 2018, às 14h30min.

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda a Defensoria 

Pública e as testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528623 Nr: 3524-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE SOUZA, GEOVANE DA 

CRUZ, VANNER CARVALHO BERGAMASCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606-O

 A denúncia, ao contrário do sustentado pelas defesas dos acusados 

GIOVANE e MARCELO (fl. 131/132 e 133/134), preenche todos os 

requisitos exigidos pelo art. 41, do Código de Processo Penal, expondo os 

fatos de maneira clara e inteligível e, desta maneira, não pode ser 

considerada inepta.

Ademais, não trouxeram os denunciados novos fatos ou provas capazes 

de modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Assim, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE a audiência de instrução criminal já designada.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 528623 Nr: 3524-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE SOUZA, GEOVANE DA 

CRUZ, VANNER CARVALHO BERGAMASCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606-O

 Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva prisão preventiva 

formulado pelo denunciado MARCELO ALVES DE SOUZA, através de 

Advogado constituído (fl. 136/143), com o qual não concorda o Ministério 

Público (fl. 153/156).

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi 

trazido pela defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já 

decretada.

Ademais, como já foi frisado na decisão que converteu o flagrante em 

prisão preventiva (fl. 100/102), a manutenção da custódia cautelar se faz 

necessária para garantia da ordem pública, notadamente em face da 

periculosidade dos agentes, que chegaram a trocar tiros com a polícia 

utilizando uma arma que foi subtraída da empresa BRINKS Segurança e 

Transporte de Valores.

Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido.

AGUARDE-SE a audiência de instrução criminal já designada.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 210597 Nr: 8634-21.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIO DE LIMA SOUSA - 

OAB:18881/O

 Considerando que o mandado de prisão foi cumprido (fl. 154) e o acusado 

constituiu Advogado (fl. 151/152), deve o feito retomar seu trâmite regular.

Nos termos da Resolução nº 213/2015 do CNJ e do Provimento nº. 

12/2017-CM, DESIGNO audiência de custódia para o dia 27/MAR/2018 às 

14h00.

INTIME-SE/REQUISITE-SE o acusado, que deverá vir checado quanto a sua 

situação prisional, pois, sendo o caso, será colocado em liberdade de 

forma incontinente.

INTIME-SE, também, a Defesa constituída.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 429082 Nr: 215-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, NEILTON MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:42.144

 INTIMAR ADVOGADOS DOS RÉUS: ANTÔNIO AURELIANO DE OLIVEIRA 

JUNIOR e VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA, Drs. NEILTON MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB/DF 42.144, e DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB/MT 11.094, 

PARA COMPARECEREM PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 25 DE ABRIL DE 

2018 ÀS 15H30

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 469664 Nr: 21024-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS ANTUNES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MANOEL DE 

SOUZA GARCIA - OAB:10.136

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR LEONARDO MANOEL DE SOUZA 

GARCIA OAB/MT 10.136, PARA NO PRAZO DE 24 HORAS DEVOLVER OS 

AUTOS SUPRA MENCIONADOS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DE 

AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 393911 Nr: 7711-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR MILITÃO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA F. FREITAS C. RIBEIRO 

- OAB:16495B

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA KARLA F. FREITAS C. RIBEIRO OAB/MT 

16495B, PARA NO PRAZO DE 24 HORAS DEVOLVER OS AUTOS SUPRA 

MENCIONADOS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOS.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 529588 Nr: 4150-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO PAULO DE CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS CAROLINE OLIVEIRA 

PINTO - OAB:23370/0

 INTIMAR ADVOGDA DO ACUSADO SAVIO PAULO DE CAMPOS JUNIOR, 

Dra. LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO, PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO, DESIGNADA PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 2018 ÀS 

14H30

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.: 342632 Nr: 10009-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONILSON DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:

 Intimação para o advogado do acusado acerca da decisão de 21 de 

Fevereiro de 2018 "Tendo em vista o teor do Ofício Circular 

nº01/2018/GAB/J-Aux, que determinou o reexame acerca da necessidade 

de manutenção dos armamentos nos depósitos judiciais, determino a 

remessa dos autos ao Ministério Público e, sucessivamente, a intimação 

da Defesa (Réu) para se manifestarem sobre o laudo pericial juntado às 

folhas 100/105, no prazo de 10 (dez) dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527763 Nr: 3013-91.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RODRIGO DE 

ARRUDA COSTA - OAB:21.550

 Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do acusado, 

REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVO DE FL. 52/55, 

DETERMINANDO A IMEDIATA SOLTURA DO ACUSADO CARLOS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO, mediante as seguintes medidas cautelares, consistentes em: 

1)Comparecer a todos os atos do processo; 2) Não se ausentar da 

Comarca, por período superior a 07 dias, sem autorização do Juízo;3) 

Comunicar ao Juízo qualquer alteração de seu domicilio. Deverá, ainda, o 

acusado participar do Programa Bem de Família, comparecendo aos 6 

(seis) encontros na sala de Convivência deste Fórum (Av. Castelo 

Branco, s/n - Água Limpa, Várzea Grande - MT, 75125-700), com as 

equipes multidisciplinares, agendados previamente para os dias, 

05/04/2018 das 14h00min às 17h00min, 10/05/2018 das 14h00min às 

17h00min, 07/06/2018 das 14h00min às 17h00min, 12/07/2018 das 

14h00min às 17h00min, 09/08/2018 das 14h00min às 17h00min, e 

13/09/2018 das 14h00min às 17h00min, ficando ciente que, em deverá 

comparecer obrigatoriamente em todos os atos, sob pena de revogação 

da Liberdade Provisória deferida nesta decisão.EXPEÇA-SE O ALVARÁ 

DE SOLTURA.ADVIRTA-SE O ACUSADO A CUMPRIR INTEGRALMENTE AS 

MEDIDAS IMPOSTAS, BEM COMO AO COMPARECIMENTO NOS DIAS 

DETERMINADOS PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA BEM DE FAMILIA, 

SOB PENA DE NOVO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA.Antes da soltura 

do indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o conteúdo 

da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não sendo 

localizada, PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO ACUSADO.Ante a 

certidão de fl. 116, verifico que o acusado possui defesa constituída 

conforme instrumento de procuração juntada à fl. 66, motivo pelo qual, 

DETERMINO a intimação do advogado para apresentar a defesa preliminar 

n o  p r a z o  d e  1 0  ( d e z )  d i a s . C I Ê N C I A  a o  M i n i s t é r i o 

Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Várzea Grande, 26 de março de 

2018.Eduardo Calmon de Almeida CezarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 396502 Nr: 9500-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Naves da Silva - 

OAB:13663

 INTIMAÇÃO para o advogado Rogerio Naves da Silva, apresentar 

alegações finais com relação ao acusado EVERTON BARBOSA DA 

SILVA, no prazo legal.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 254775 Nr: 13063-60.2010.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDVG-M(C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR, ORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ RIGHETTI - 

OAB:27233, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT, Ricardo Franciso Cosmo - OAB:24382/PR, RUBENS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10.609/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUERENDO, APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 509355 Nr: 18648-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PGAFA, EDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9209, ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o extenso período transcorrido desde a propositura da 

petição inicial (31/08/2017), proceda-se à intimação da parte autora para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda há interesse na 

apreciação da liminar requerida.

Sem prejuízo, sopesando a circunstância de que a parte requerida já 

apresentou contestação (fls. 25/34) e, não houve apresentação de 

impugnação (fls. 35/38), dê-se vista dos autos ao órgão do Ministério 

Público para que requeira o que entender de direito no prazo máximo de 10 

(dez) dias (artigo 202 do ECA).

Após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 26 de março de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 467505 Nr: 19949-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGGDL, CGP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em primeiro lugar, certifique Sra. Gestora Judicial se decorreu in albis o 

prazo legal para interposição de recurso(s) voluntários(s) das partes.

Em segundo lugar, quanto ao requerimento de fls. 133/134, o cumprimento 

provisório da sentença deverá se dar na forma dos artigos 536 e 

seguintes do novo CPC, conforme consignado na parte final da r. 

sentença de fls. 124/132 vº, atentando-se, ainda, ao disposto no artigo 

522 do Código de Processo Civil .

Sem prejuízo, não havendo a interposição de recurso(s) voluntários(s), 

cumpra-se integralmente a r. sentença mencionada, procedendo-se à 

remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para os devidos fins.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 23 de março de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 439509 Nr: 6528-08.2016.811.0002

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

representação para o fim de reconhecer a prática do ilícito administrativo 

previsto no artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente e, por 

conseguinte, condenar a representada “VG Notícias” ao pagamento de 

multa de 03 (três) salários mínimos, no valor vigente à época da 

publicação, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar desta data e 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em 

julgado, valor que deverá ser revertido para o Fundo Municipal da Criança 

e do adolescente (artigo 214 do ECA ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil.Processo isento de 

custas/honorários advocatícios, na forma da lei (artigo 141, § 2º, da Lei nº 

8.069/90).Transitada em julgado esta sentença, o que certificará a Sra. 

Gestora e, em seguida, não havendo pagamento espontâneo no prazo de 

30 (trinta) dias, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para execução 

da multa (artigo 214, § 1º, do ECA ).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 26 de março de 2018.Carlos José Rondon 

LuzJuiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL LOURENCO DA SILVA (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link: emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000801-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE APARECIDA MACHADO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000801-80.2018.8.11.0002, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: FRANCIELE APARECIDA 

MACHADO OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. 1. Considerando que no próximo dia 15 de maio de 2018 não 

haverá expediente, em virtude da comemoração do aniversário da cidade 

de Várzea Grande – MT, redesigno a Audiência de Conciliação 

anteriormente agendada, a ser realizada no dia 29/05/2018, às 14h00min, 

2. Consigne no mandado ou na carta de intimação a advertência de que “o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. No mais, cumpra-se o decisório 

retro, expedindo-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007865-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, 

após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-43.2017.8.11.0002

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:

CELSO DE ALMEIDA COSTA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO DE MORAES LTDA - ME (EXECUTADO)

GILSON LEMES DE 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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENERO (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000320-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DARCIS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000320-20.2018.8.11.0002, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, CITAÇÃO, LIMINAR, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, DEPOIMENTO]. AUTOR: 

LUANA DARCIS FERREIRA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. 

Considerando que no próximo dia 15 de maio de 2018 não haverá 

expediente, em virtude da comemoração do aniversário da cidade de 

Várzea Grande – MT, redesigno a Audiência de Conciliação anteriormente 

agendada, a ser realizada no dia 29/05/2018, às 14h40min, 2. Consigne no 

mandado ou na carta de intimação a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 3. No mais, cumpra-se o decisório retro, expedindo-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009573-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGO DE MOURA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENE DIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000711-72.2018.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: CHIMENE DIAS DE ARAUJO RÉU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. 1. Considerando que no próximo dia 15 de maio de 

2018 não haverá expediente, em virtude da comemoração do aniversário 

da cidade de Várzea Grande – MT, redesigno a Audiência de Conciliação 

anteriormente agendada, a ser realizada no dia 29/05/2018, às 15h00min, 

2. Consigne no mandado ou na carta de intimação a advertência de que “o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. No mais, cumpra-se o decisório 

retro, expedindo-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001396-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON RODRIGO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INFORMAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO certifico que não 

foi possível a expedição do mandado de execução, em virtude de o 

endereço do executado estar incompleto, contendo apenas o nome da rua 

e do bairro. Deste modo, 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, informe o endereço completo do 

executado, devendo constar, além do nome da rua e do bairro, o número 

da casa, da quadra, ou do lote. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. NELSON DE OLIVEIRA 

Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002772-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO MARQUES DA SILVA NETO (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001699-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1001699-93.2018.8.11.0002, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: MANOEL FRANCISCO DE 

AMORIM RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Considerando que no 

próximo dia 15 de maio de 2018 não haverá expediente, em virtude da 

comemoração do aniversário da cidade de Várzea Grande – MT, 

redesigno a Audiência de Conciliação anteriormente agendada, a ser 

realizada no dia 29/05/2018, às 14h20min, 2. Consigne no mandado ou na 
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carta de intimação a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. 

No mais, cumpra-se o decisório retro, expedindo-se o necessário. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001930-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA FKM LTDA - ME (EXECUTADO)

OTTO FRANK (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR ALVES LENCINA (EXECUTADO)

ELIZA TEREZINHA ZORZI (EXECUTADO)

AQUILINO JOAO ZORZI (EXECUTADO)

AUTO ELETRICA SAO BENTO COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES 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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007608-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDERALDO LUIZ BARBOZA (EXECUTADO)

RESTAURANTE E HOTEL RIO CUIABA LTDA - EPP (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007611-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRELI MONTEIRO PEREIRA PIMENTEL 04891613165 (EXECUTADO)

ALMIRELI MONTEIRO PEREIRA PIMENTEL (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006232-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUCAO ACACIA EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

REGIANE SANTANA SEGOBIA (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001040-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MORAIS (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001620-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (EXECUTADO)

MARLENE NAZARIO CHAPARRO (EXECUTADO)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

JOSE FERNANDO CHAPARRO (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004466-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LEITE DE ARRUDA (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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE REGINA MENDONCA (EXECUTADO)

 

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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000242-60.2017.8.11.0002

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:

NEIZE BEATRIS DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002769-82.2017.8.11.0002

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:

NEY CLEBER MORAIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003306-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA VAREIRO MASCARENHAS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003068-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PEDROSA DA SILVA MEDEIROS T S TREINAMENTOS - ME 

(EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000239-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES AMERICAS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME (REQUERIDO)
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005100-37.2017.8.11.0002

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:

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - SP180842-A 

(ADVOGADO)

RENATA LUCIANA MORAES OAB - MT13096/B (ADVOGADO)

 

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 pagamentos das diligências do oficial de justiça, 

devendo para tanto, solicitar a competente guia pelo site: www.tjmt.jus.br, 

link emissão de guias on line>diligências>emissão de guia de diligência. 

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. NELSON DE OLIVEIRA Técnico Judiciário Th.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002142-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PEREZ (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: 1002142-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLA PEREZ 

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: 1002146-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER PEREIRA BARBOSA (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: 1002146-81.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WAGNER 

PEREIRA BARBOSA 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237435 Nr: 17228-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CESÁRIA DE OLIVEIRA, RODRIGO 

PEREIRA, ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:14465-B

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 351505 Nr: 16952-80.2014.811.0002

 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): ELIEZER INOCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320148 Nr: 16530-42.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO 

MULTISEGMENTOS - NPL IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE DE 

ENSINO E CULTURA, ADRIANA GERMANO DE MELLO SILVA, VILMA 

GERMANO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A, Giza Helena Coelho - OAB:166349SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 
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SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104-A/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:24389 0

 Vistos.

1. À vista do princípio do contraditório, concedo o prazo de 5 dias para 

que o exequente manifeste sobre a petição das executadas em fls. 

174/188, vindo-me, em seguida, conclusos para decisão.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257907 Nr: 16122-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEGAM MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME, SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE M. COELHO - 

OAB:OAB/MT 14.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Considerando a certidão de transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

2. Às providencias.

 .,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391593 Nr: 6321-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLI NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:OABMT13.624-A, MICHEL ANDERSON AZEVEDO 

ACHITTI - OAB:19.332/O

 14. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.15. Custas pagas na 

inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora defiro.16. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença.17. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.18. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307318 Nr: 3206-82.2013.811.0002

 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: WILSON JOSÉ FREIRE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:OBA/MG: 

103082, RAFAEL SGANZERALA DURAND - OAB:28.610/GO, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 intimo a parte Requerido BANCO BONSUCESSO S/A, para manifestar-se 

nos autos, acerca do item 4. da decisão de fls 242, 4. Após a 

manifestação do autor, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao requerente 

BANCO BONSUCESSO S/A, para que se manifeste acerca de sua 

anuência ao valor declarado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 428754 Nr: 26831-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA DEBORA FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para manifestar-se sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça, em cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 105772 Nr: 1882-67.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:OAB-MT 9107-O, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:MT 8254-E

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 22/11/2017, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10145, de 24/11/2017 e publicado no dia 

27/11/2017, não constou o nome do novo patrono nomeados pelo 

requerente em fls. de nº 114 , desse modo, faço-lhes nova intimação, para 

que se manifestem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438211 Nr: 5834-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F MARQUES GALHARDI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT-13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a informação contida nos autos às fls. 60, defiro o pedido 

de dilação, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor providencie a 

planilha atualizada.

2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor em 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito ( CPC, 

art. 485, § 2º).

4. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447268 Nr: 10566-63.2016.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORANI GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T.P DE O. 

MATOS - OAB:16.864A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 
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Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.17. Custas pagas na 

inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora defiro.18. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença.19. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.20. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300958 Nr: 21656-10.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPHA COLLI ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo de 01 (um) ano, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433326 Nr: 3010-10.2016.811.0002

 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 FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON REGINALDO TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos.

.

1. Considerando que o requerido, em sede de contestação, arguiu 

preliminarmente a incompetência deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, motivado pela existência de ação revisional em trâmite 

perante o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande-RS, 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos o extrato 

da movimentação processual dos referidos autos, para fins de análise do 

pedido.

2. No mais, manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

certidão negativa de fls. 38 apresentada pelo Sr. Oficial de Justiça.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287745 Nr: 7116-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMUVIDROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, CARMELUCE GONÇALVES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.

 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350007 Nr: 15842-46.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito, 

ante a ausência de bens em nome do executado.

2. Quanto ao tema, é cediço que admite-se a suspensão da execução com 

fundamento no art. 921 do CPC e seus incisos. Contudo, vejo que a ação 

ainda não se aperfeiçoou com a citação do executado.

 3. Com efeito, primeiramente, é necessário oportunizar ao devedor o 

pleno conhecimento da ação que lhe é movida, em atendimento ao principio 

do contraditório, de modo que, não pode o feito permanecer suspenso, 

sem o conhecimento da parte adversa, aguardando eventual manifestação 

do autor.

4. Vale ressaltar, que somente as execuções fiscais, por disposição 

expressa, poderão ser suspensas quando o executado não for localizado 

para citação.

5. Nesse sentido, segue o aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO. 1. Não se admite a suspensão da execução nos termos do art. 

791, III, do Código de Processo Civil quando ainda não efetivada a citação 

do devedor, resultando na ausência do aperfeiçoamento da relação 

jurídica processual. 2. Recurso desprovido. (TJ-DF - Agravo Regimental 

no(a) Agravo de Instrumento : AGR1 201500200077961. Data do 

Julgamento : 11/02/2015. Relator: Mario Zam Belmiro)

6. Tanto é que em caso de serem esgotados todos os meios de 

localização do executado, nada impede que o exeqüente promova a sua 

citação via edital, prosseguindo-se nos atos executivos caso encontre 

bens a penhorar.
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 7. Assim, INDEFIRO o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o 

autor manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 8. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC)

9. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 423942 Nr: 24087-12.2015.811.0002

 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): WELLINGTON MORAES KUTZINGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 36. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 37. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora 

fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85), cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade que ora defiro, nos 

termos do art. 98, § 3º do CPC.38. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.39. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299860 Nr: 20492-10.2012.811.0002

 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: ROSINEY GONÇALINA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455, RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:119.910/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Vistos.

..

1. Cumpra-se à determinação do item III de fls.173.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305217 Nr: 881-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433987 Nr: 3435-37.2016.811.0002

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.658, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL 

S/A em desfavor de MARCOS NUNES DE MENEZES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Fora oportunizada à parte autora que emendasse a inicial considerando 

a divergência apresentada quanto ao valor da causa na inicial e o da 

planilha do débito, sob pena de indeferimento.

 3. Todavia, a parte autora, deixou transcorrer o prazo e não emendou a 

inicial.

4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

5. Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a exordial de requisito necessário para a propositura da 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.

 6. Sem custas e honorários advocatícios.

7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

8. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371414 Nr: 20511-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DE SOUZA - ME, ANTONIO 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - 

OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT 9.372

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão por prazo 

indeterminado, bem como o arquivamento do feito, uma vez que não foram 

encontrados bens passíveis de penhora até a presente data.

 2. Considerando que o executado fora devidamente citado e verificando 

que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da dívida e por 

não localizar bens para penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC, 

DEFIRO a suspensão do feito por prazo indeterminado, com baixas 

somente no relatório estatístico, devendo o credor, tão logo encontre bens 

passíveis de constrição, requeira o normal trâmite do feito.

3. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98504 Nr: 7890-94.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMAT IND. E COM. DE CEREAIS LTDA, 
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FRANCISCO BARBIERI FILHO, HOSANA AURORA BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:OAB/MT 2814

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, hei por bem indeferir o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298456 Nr: 18990-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISON FARIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - 

BRASIL MULTICARTEIRA, em desfavor de ELISON FARIAS DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição. Deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394541 Nr: 8102-03.2015.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA RODRIGUES- EI, RITA DE 

CASSIA RODRIGUES, CAMILA CRISTINA SILVA METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a informação contida nos autos às fls. 88, nos termos do 

art. 313, § 2º, I, do CPC, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias, a fim de oportunizar o autor á encontrar um novo 

endereço para cumprimento da citação do avalista.

2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor em 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito ( CPC, 

art. 485, § 2º).

4. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444204 Nr: 8962-67.2016.811.0002

 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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DEODATO RIBEIRO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por HSBC BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em desfavor de DOUGLAS 

DEODATO RIBEIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos.

2. Pois bem. O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra 

na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69.

3. A notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer 

por carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, 

ou pelo protesto do título.

4. No caso dos autos, o autor foi intimado a comprovar a mora do 

requerido, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que o documento 

apresentado nos autos não atingiu sua finalidade, pois o AR retornou com 

o aviso de que ‘Ausente’

5. Na sequência o autor requer dilação de prazo para regularizar a 

constituição em mora do requerido, contudo, pelo documento carreado aos 

autos, nota-se que o referido documento foi realizado após a propositura 

da ação.

6. Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após 

o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão.

7. Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”.

8. Não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil.

9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do CPC.

10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

12. P. I. Cumpra-se.

..
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 446634 Nr: 10240-06.2016.811.0002

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA DA CRUZ ARAUJO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor de 

ANGELINA DA CRUZ ARAUJO GOMES, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429935 Nr: 761-86.2016.811.0002

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOL - 

OAB:19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT15.904

 20. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nesta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º do CPC, atendidos o grau de zelo do advogado.21. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo.22. P. I. C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332694 Nr: 1386-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BERNARDETE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA BERNARDETE DE LIMA, Cpf: 

00092003125, Rg: 2295307-8, brasileiro(a). 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: Em 25 de novembro de 2009 o requerido emitiu a favor 

da requerente a nota de crédito rural sob nº 40/02362-1, no valor de 

R$4.872,96, com vencimento final em 08 de novembro de 2010, 

financiamento este, amparado no PROAGRO. Em contrapartida, a 

requerida comprometeu-se em 08/11/2010 a pagar ao requerente o valor 

correspondente ao saldo devedor do principal, acrescido dos encargos 

financeiros pactuados. Ocorre que a requerida deixou de efetuar o 

pagamento devido na data aprazada, referente a tal título, sendo que o 

montante da dívida até 29/09/2013, importa em R$6.535,54. Assim, 

esgotados todos os meios suasórios para a obtenção do seu crédito, vem 

o requerente propor a presente demanda. Assim sendo, requer-se à 

Vossa Excelência: a citação da requerida, por carta com aviso de 

recebimento, para que querendo, dentro do prazo legal, apresentem 

defesa, sob pena dos efeitos da revelia; seja ao final julgada procedente a 

presente demanda de cobrança, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento do débito no valor de R46.535,54, acrescida de correção 

monetária e juros moratórios à taxa de 1% desde a constituição em mora 

até a data do efetivo pagamento, bem como a multa contratual estipulada, 

além das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 

20% sobre o valor da condenação. Dá-se a causa o valor de R$6.535,54.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Observações: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA (CPC, art. 257, IV)

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284264 Nr: 3277-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMEIRE BOTELHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIMEIRE BOTELHO DOS SANTOS, 

Cpf: 01584460113, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(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 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo 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. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS: Débito Atualizado: R$ 

110.688,48 Honorários Fixados: R$ 11.068,84, Custas Processuais: R$ 

0,00 Total para pagamento: R$ 121.757,32

Resumo da Inicial: Pela inclusa cédula de crédito bancário nº22775034, 

firmado em 12 de janeiro de 2011, o requerente concedeu ao Requerido, 

um crédito (valor líquido) de R$23.418,15, já incluídos os encargos iniciais 
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de financiamento, com a obrigação de pagar pontualmente o empréstimo 

em 60 prestações mensais de R$641,45 cada uma, ocorrendo o 

vencimento da primeira em 12/02/2011 e o da última em 12/02/2016. E 

empréstimo ensejou a requerida comprar o seguinte bem: MODELO GOL 

1.0, 8V (G4) 4P (COMPLETO) MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI 

9BWAA05W4BP065996, ANO/MODELO 2011/2011, COR VERMELHO 

FLASH, PLACA NJI-2841/MT, em garantia do contrato de financiamento, a 

requerida ofereceu ao requerente, em alienação fiduciária, o veículo acima 

descrito, tornando-se, de consequencia, alienante e depositário do bem. A 

requerida não pagou no vencimento as prestações vencidas no dia 

12/10/2011 (prest. nº09/60) e 12/11/2011 (prest. nº10/60) e janeiro de 

2012 (prest, 12/60) e 12/02/2012 (prest. 13/60), perfazendo o montante de 

R$3.383,01, já acrescidas de multa contratual e comissão de permanência, 

atualizado até 24/02/2012, estando em mora devidamente comprovada. e 

as prestações vincendas, de 14/60 à 60/60, no valor de R$30.148,15, 

atualizada a´te 21/02/2012 estando a mora devidamente comprovada. A 

requerida está a dever ao requerente a importância de R$33.531,16 

referente ao saldo devedor do contrato (PRESTAÇÕES VENCIDAS E 

VINCENDAS), devidamente calculado até 24/02/2012, vez que não cumpriu 

o pactuado nos termos da legislação específica. Em face do exposto, 

requer a Vossa Excelência: seja ordenado, liminarmente, sem oitiva da 

devedora, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e 

descrito em linhas volvidas, esteja ele em poder da requerida ou de 

terceiro, fazendo-se, inclusive, a apreenção dos documentos, e 

depositando-o em mãos do requerente, na pessoa de quaisquer de seu 

patronos que, além de possuir dependência apropriadas à sua guarda e 

conservação, tem interesse em preservá-lo de possíveis danos; 

executada a liminar, requer a citação da requerida para que no prazo de 

05 dias pague integralmente o débito apresentado ou no prazo de 15 dias 

apresente sua defesa; requer ainda, caso o bem não seja localizado pelo 

meirinho ou não esteja na posse do devedor, seja o mesmo intimado a 

restituí-lo imediatamente em mãos do autor, ja que lhe fora confiado em 

garantia de alienação fiduciária, sob pena de lhe ser aplicado multa diária 

em valor dado à causa; decorrido opraz de 05 dias, sem que haja o 

pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo requerente, seja, desde já, consolidada a propriedade e posse plena 

e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; ao final, decorrido o 

prazo de 15 dias da execução da liminar para a resposta do requerido, 

com ou sem a respectiva manifestação, seja julgada procedente a ação, 

condenando a mesma ao pagamento da dívida, acrescida de juros 

compensatórios e moratórios, calculados mês a mês pro rata die, multa 

contratual de 2% sobre o valor atualizado do saldo devedor, custas 

processuais, despesas de constituição em mora, honorários advocatícios 

de 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, e demais 

cominações contratuais legais. Dá-se a causa o valor de R$33.531,16.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, ART. 257, IV). O prazo para opor embargos à execução é 

de 15 (quinze) dias.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370629 Nr: 19903-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO WILKE, TRANSPARA TRASPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO WILKE, Cpf: 58145575168, Rg: 

676.985, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido TRANSPARA TRASPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA - ME, CNPJ: 02588768000153. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(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 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo 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. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS: Débito Atualizado: R$ 

23.932,87 Honorários Fixados: R$ 2.393,29, Custas Processuais: R$ 0,00 

Total para pagamento: R$ 26.326,16

Resumo da Inicial: O exequente é credor dos executados da importancia 

de R$22.941,06 representada pela cédula de crédito bancário - conta 

garantida renovação automática - aval - PF nº227/3784082, emitida em 

data de 09/05/2014, pelo primeiro executado e avalizada pela segunda, 

onde o exequente concedeu um limite de crédito na conta corrente 

nº93006-7, agência 1263 de titularidade do primeiro executado no valor de 

R$20.000,00, com vencimento em 07/08/2014, no prazo de 90 dias e 

prorrogado automaticamente nos termos da cláusual 15, § 1º da presente 

cédula, estando o crédito discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, 

O pagamento dos embargos de acordo com a cláusula 10 do contrato é 

mediante débito na conta corrente nº93006-7 que o primeiro executado 

mantém junto à agência 1263 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que 

não foi possível realizar o débito desses encargos a partir do vencido em 

data de 03/06/2014, face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o 

vencimento antecipado de todo o débito. O exequente usou todos os 

meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se 

infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, senão, o 

ajuizamento da presente execução. Por consequência requer de V. Exa: a 

citação dos executados, para que no prazo de 03 dias, paguem a 

importância de R$23.932,87, valor corrigido pelo INPC, mais juros de 12% 

ao ano e multa contratual de 2% até o dia 05/09/2014, que deverá ser 

acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, correção monetária pelo 

INPC, a partir da data do cálculo, até a data do efetivo pagamento, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por 

V. Exa, na forma do artigo 652-a, do Código de Processo Civil, sob pena 

de não o fazendo, ser-lhes penhorado e avaliados pelo oficial de justiça 

através da segunda via do mandado executivo, tantos de seus o quanto 

bastem para garantir a execução. Dá-se a causa o valor de R$ 23.932,87.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, art. 257, IV). O prazo para interposição de embargos à 

execução é de 15 (quinze) dias.

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62330 Nr: 7767-04.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ: 

00000000000191, atualmente em local incerto e não sabido ROBSON 

SOARES FERREIRA, Cpf: 00275997103, Rg: 1369429-4, Filiação: Pedro 

Santana Ferreira e Sueli Soares Miranda Ferreira, brasileiro(a), solteiro(a), 

polidor de veículos, Telefone 9224.5887 e atualmente em local incerto e 

não sabido atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(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 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo 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. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS: Débito Atualizado: R$ 5.289,12 

Honorários Fixados: R$ 847,53, Custas Processuais: R$ 0,00 Total para 

pagamento: R$9.322,91

Resumo da Inicial: O exequente é credor dos executados pela quantia 

líquida e certa de R$5.289,12, posição atualizada até o dia 06/11/2003, 

representado pela incluso CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA 

OPERAÇÃO LASTREADA COM RECURSO DE FUNDO DE AMPARO AO 

TRABALHADOR Nº21/00246-0. A dívida acha-se vencida, em sua 

totalidade desde 28/01/2003, conforme vencimento extraordinário 

pactuado no instrumento de crédito. Tentada não possível a solução 

extrajudicial da pendência. Face ao exposto, requer, a Vossa Excelência: 

a citação do executado, no endereço indicado acima, para que 

providencie o pagamento da dívida no prazo legal de 24 horas, no 

montante de R$5.289,12, posição atualizada até o dia 06/11/2003, 

acrescidos dos encargos financeiros legais e contratuais, juros 

compensatórios e de mora, atualização monetária, multa; a condenação 

nos honorários advocatícios, calculados à base dde 20%, sobre o valor 

atualizado da dívida, das custas processuais e demais cominações legais; 

nao sendo paga no prazo legal, seja efetuada a penhora, do bem da 

garantia contratual ao final, descrito, ou arresto dele, se ocorrer na 

hipótese do artigo 653, do Diploma Processual; feita a penhora, 

proceda-se a intimação do executado, para, querendo, apresentar 

embargos. Dá-se à causa o valor de R$5.289,12.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, ART. 257, IV). O prazo para opor os embargos à 

execução é de 15(quinze) dias.

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284216 Nr: 3223-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIANE CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOZIANE CARLOS DOS SANTOS, Cpf: 

01146021151, Rg: 1677907-0, Filiação: Jose Graciliano dos Santos e 

Anuncia Carlos dos Santos, data de nascimento: 15/09/1979, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, viuvo(a), do lar, Telefone 8128.5120. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(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 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo 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. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS: Débito Atualizado: R$ 

95.469,40 Honorários Fixados: R$ 9.546,94, Custas Processuais: R$ 0,00 

Total para pagamento: R$ 105.016,30

Resumo da Inicial: Pela inclusa CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Nº 

21467158, firmado em 29/07/2010, o requerente concedeu ao requerido 

um crédito de R$26.548097, já incluídos os encargos iniciais de 

financiamento, com a obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 

60 prestações mensais de R$748,44, cada uma, ocorrendo o vencimento 

da primeira em 29/08/2010 e a última em 29/07/2015. Este empréstimo 

ensejou ao requerido comprar o seguinte bem: GOL 1.0 8V (TREND) 

(G5/NF) 4P (COMPLETO), MARCA VOLKSWAGEN, CHASSI 

9BWAA05UBP043267, ANO/MOD. 2010/2011, COR PRETO NINJA, 

MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL, PLACA NTX-9578. Em garantia do 

contrato de financiamento o requerido ofereceu ao requerente, em 

alienação fiduciária, o veículo acima descrito, tornando-se, de 

consequencia, alienante e depostiário do bem. A requerida não pagou no 

vencimento as prestações vencidas no dia 29/10/2011 (prest. nº15/60) à 

29/01/2012 (prest. nº18/60), perfazendo o montante de R$3.472,73, já 

acrescida de multa contratual e comissão de permanência, atualizado até 

22/02/2012, estando em mora devidamente compravada, e as prestações 

vincendas de nº19/ a 60/60, no valor de R$31.434,48, atualizada até 

22/02/2012, estando a mora devidamente omprovada. A requerida está a 

dever ao requerente a importância de R$34.904,21, referente ao saldo 

devedor do contrato (prestações vencidas e vincendas) devidamente 

calculado até a data de 22/02/2012, vez que não cumpriu o pactuado, nos 

termos da legislação específica. Em face do exposto, requer: seja 

ordenado, liminarmente, sem a oitiva da devedora, a busca e apreensão 

do veículo alienado fiduciariamente e descrito em linhas volvidas, esteja 

ele em poder da requerida ou de terceiro, fazendo-se, inclusive, a 

apreensão dos documentos, e depositando-o, em mãos do requerente, na 

pessoa de quaisquer de seus patronos que, além de possuir dependência 

apropriadas a sua guarda e conservação, tem interesse em preservá-lo 

de possíveis danos; executada a liminar, requer a citação da requerida 

para que no prazo de 05(cinco) dias pague integralmente o débito 

apresentado ou no prazo de 15 dias apresente a sua defesa; requer, 

ainda, caso o bem anteriormente descrito não seja localizado pelo meirinho 

ou não esteja na posse do devedor, seja o mesmo intimado a restituí-lo 

imediatamente ou depositá-lo em mãos do autor, ja que lhe fora confiado 

em garantia de alienação fiduciária, sob pena de lhe ser aplicado multa 

diária em valor a ser fixado por V. Exa, ou mesmo na base de 20% sobre 

o valor dado à causa; decorrido o prazo de 05 dias sem que haja o 

pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados 

pelo requerente seja, desde já, consolidada a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; ao final, decorrido o 

prazo de 15 dias da execução da liminar para a resposta do requerido, om 

ou sem a respectiva manifestação, seja julgada procedente a ação, 

condenando a mesma ao pagamento da dívida, acrescida de juros 

compensatórios e moratórios, calculado mês a mês, por rata die, multa 

contratual de 2% sobre o valor atualizado do saldo devedor, custas 

processuais, despesas de constituição em mora, honorários advocatícios 

de 20% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, e demais 

cominações contratuais legais. Dá-se à causa o valor de R$34.907,21. 

Ação Convertida em Execução, em 08 de junho de 2016, Valor da causa 

R$95.469,40.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102272/4/2018 Página 577 de 586



Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.4. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil).5. Às providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA (ART. 257, IV). O prazo para opor os embargos à execução é de 

15(quinze) dias.

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 26 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301565 Nr: 22316-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI AGROPECUARIA LTDA ME, VILSON 

DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BOI AGROPECUARIA LTDA ME, CNPJ: 

10850690000121, atualmente em local incerto e não sabido VILSON 

DELMAR THEVES, Cpf: 58103406953, Rg: 4200001-9, Filiação: Alindo 

Theves e de Ida Glaci Hessler Theves, data de nascimento: 22/04/1967, 

brasileiro(a), natural de Rolante-RS, casado(a), empresário/agricultor e 

atualmente em local incerto e não sabido HELENA SOUZA THEVES, Cpf: 

80571409172, Rg: 0987555-7, Filiação: Jonas Pereira de Souza e 

Margarida de Arruda Souza, data de nascimento: 21/02/1976, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, casado(a), agricultor/engenharia florestal. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(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 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo 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. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS: Débito Atualizado: R$ 

76.083,94 Honorários Fixados: R$ 6.000,00, Custas Processuais: R$ 0,00 

Total para pagamento: R$ 82.083,94

Resumo da Inicial: O ora exequente propõe a presente demanda 

objetivando satisfazer obrigações certa líquida e exigível consubstanciada 

em título executivo fundado em contrato de abertura de crédito fixo, sob 

nº276.407.618, no valor de R$50.000,00, com vencimento em 10/01/2012. 

O contrato mencionado acima favoreceu ao executado o crédito de 

R$50.000,00. Em razão de até o presente momento não ocorrer o 

cumprimento da obrigação, configurando-se o executado inadimplente 

adequada se faz a presente demanda. Diante do exposto, requer à Vossa 

Excelência: a citação do executado no endereço declinado no preâmbulo 

da presente peça, para que em 3 dias efetue o pagamento da quantia de 

R$76.083,94, acrescida de correção monetária e juros moratórios, alé a 

data do efetivo pagamento, multas contratuais, custas processuais e 

honorários advocatícios arbitrados no valor de de 20% sobre o valor 

executado. sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do mesmo, ficando desde já intimado para ulteriores 

atos processuais, bem como para querendo, oferecer embargos à 

presente execução, no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do 

mandado de citação aos autos. Dá-se à causa o valor de R$76.083,94

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..,

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, ART. 257, IV). O prazo para opor embargos à execução é 

de 15 (quinze) dias.

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 27 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391313 Nr: 6100-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L CAMPOS NEVES CIA LTDA ME, EDER 

ROBERTO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, Marcelo Álvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/0/MT, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): L CAMPOS NEVES CIA LTDA ME, CNPJ: 

18771282000196 e atualmente em local incerto e não sabido EDER 

ROBERTO TAQUES, Cpf: 26597608100, 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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo 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. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS: Débito Atualizado: R$ 

25.096,81 Honorários Fixados: R$ 2.509,68, Custas Processuais: R$ 0,00 

Total para pagamento: R$ 27.606,49

Resumo da Inicial: O executado firmou com o exequente em 14/11/2013 

uma cédula de crédito bancário de empréstimo (capital de giro), no valor 

de R$18.818,63, para pagamento em 36 parcelass mensais, iguais e 

consecutivas, vencendo-se a primeira em 14/12/2013, acrescido dos 

encargos pré-fixados à base de 3,63% ao mês e demais consectários 

legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições 

mutuante ajustadas pelas partes, consoantes no corpo da mencionada 

cédula. Consoante se infere dos documentos acostados, os executados 

não adimpliram a prestação que se venceu em 14/05/2014, ficando em 

mora desde então, tornando-se, pois, devedores do principal e 

acessórios, que importaram até o vencimento a quantia de R$23.182,04, 

que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros de mora à base 

de 1% ao mês e multa contratual à base de 2%, perfaz a quantia de 

R$25.096,81. O Exequente usou todos os meios suasórios na tentativa de 

receber o seu crédito que representa dívida líquida, certa e exigível. 

Porém, foram inúteis seus esforços, não lhe restando outra alternativa, 

senão a busca da tutela jurisdicional, em face do vencimento da dívida 

sem seu respectivo cumprimento. Pelo exposto, requer: a citação dos 

executados para que, no prazo de 03 dias, paguem a importância de 

R$25.096,81, relativa ao total do débito devidamente atualizado, até a data 

da propositura da presente ação, acrescida de juros de moratórios de 1% 

ao mês, correção monetária pelo índice oficial vigente, multa contratual de 

2%, mais as custas e despesas processuais, honorários adocatícios, 

estes a serem arbitrados, sob pena de penhora de tantos bens quantos 

bastem para a garantia do pagamento da dívida, e a sua imediata remoção, 
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quando se tratar de bens móveis, procedendo desde logo sua avaliação. 

Requer ainda, os benefícios preconizados no artigo 172, ª2º do CPC, e 

que conste expressamente no mandado a possibilidade dos executados 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% de seu montante, 

mais custas e honorários de advogado, poderem parcelar o saldo 

remanescente em até 06 parcelas mensais, acrescida de correção 

monetária e juros de 1% ao mês. Dá-se à causa R$25.096,81

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências..

Advertência: SERÁ NOMEADO CURADOR ESPECIAL EM CASO DE 

REVELIA. (CPC, ART. 257, IV). O prazo para opor os embargos à 

execução é de 15 (quinze) dias,

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 27 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432369 Nr: 2377-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, Cpf: 

00590539175, solteiro(a), diretora geral de empresa e organizações. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 55.139,20 (Cinquenta 

e cinco mil e cento e trinta e nove reais e vinte centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Por força da proposta de abertura de conta de depósito 

e adesão a produtos e serviços - pessoa física c/c nº34631-4, firmado em 

23/04/2012, a cooperativa autora concedeu ao requerido um limite de 

crédito em conta corrente no valor de R$47.511,99, acrescidas dos 

encargos livremente pactuados. No entanto, a obrigada pela dívida até o 

momento não efetuou o devido pagamento, apesar das inúmeras 

tentativas empreendidas pelo Requerente, Encontram-se, assim, em mora 

pelo valor total, líquido e certo de R$55.139,20, atualizado até 02/02/2016, 

oriundas do cheque especial e da conta corrente. Em face do exposto, 

requer: a - recebida a presente, seja determinada a expedição de 

mandade de pagamento, a fim de que a requerida venha a cumprir com 

suas obrigações, pagando a importância de R$55.139,99, que deverá ser 

acrescida desde 03/02/2016 até a data do efetivo pagamento, de correção 

monetária mais juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, 

sem prejuízo dos juros remuneratórios contratados, ou querendo, 

apresente os embargos que tiverem; não sendo efetuado o pagamento ou 

apresentados embargos, ou mesmo se rejeitados eventuais embargos, 

que venham a ser opostos pela devedora, seja constituido de pleno direito 

o título executivo judicial, determinando-se a expedição de mandado de 

citação da requerida para pagar a importância devida, acrescida dos 

encargos já dispostos, além das custas processuais e honorários 

advocatícios, sob pena de penhora e prosseguimento do feito na forma 

prevista no livro 1, título VIII, capítulo X, do Código de Processo Civil. Dá-se 

à causa o valor de R$55.139,20;

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, JOSELINE MARIA 

MARTINS DA CRUZ, digitei.

Várzea Grande, 27 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000801-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE APARECIDA MACHADO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000801-80.2018.8.11.0002, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: FRANCIELE APARECIDA 

MACHADO OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos. 1. Considerando que no próximo dia 15 de maio de 2018 não 

haverá expediente, em virtude da comemoração do aniversário da cidade 

de Várzea Grande – MT, redesigno a Audiência de Conciliação 

anteriormente agendada, a ser realizada no dia 29/05/2018, às 14h00min, 

2. Consigne no mandado ou na carta de intimação a advertência de que “o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. No mais, cumpra-se o decisório 

retro, expedindo-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000320-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DARCIS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000320-20.2018.8.11.0002, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, CITAÇÃO, LIMINAR, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, DEPOIMENTO]. AUTOR: 

LUANA DARCIS FERREIRA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. 

Considerando que no próximo dia 15 de maio de 2018 não haverá 

expediente, em virtude da comemoração do aniversário da cidade de 

Várzea Grande – MT, redesigno a Audiência de Conciliação anteriormente 

agendada, a ser realizada no dia 29/05/2018, às 14h40min, 2. Consigne no 

mandado ou na carta de intimação a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 3. No mais, cumpra-se o decisório retro, expedindo-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENE DIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1000711-72.2018.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: CHIMENE DIAS DE ARAUJO RÉU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. 1. Considerando que no próximo dia 15 de maio de 

2018 não haverá expediente, em virtude da comemoração do aniversário 

da cidade de Várzea Grande – MT, redesigno a Audiência de Conciliação 

anteriormente agendada, a ser realizada no dia 29/05/2018, às 15h00min, 

2. Consigne no mandado ou na carta de intimação a advertência de que “o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. No mais, cumpra-se o decisório 

retro, expedindo-se o necessário. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001699-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1001699-93.2018.8.11.0002, : Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[BANCÁRIOS]. AUTOR: MANOEL FRANCISCO DE 

AMORIM RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Considerando que no 

próximo dia 15 de maio de 2018 não haverá expediente, em virtude da 

comemoração do aniversário da cidade de Várzea Grande – MT, 

redesigno a Audiência de Conciliação anteriormente agendada, a ser 

realizada no dia 29/05/2018, às 14h20min, 2. Consigne no mandado ou na 

carta de intimação a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. 

No mais, cumpra-se o decisório retro, expedindo-se o necessário. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001256-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITTE KETTE PONCE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1001256-45.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KEITTE KETTE 

PONCE 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. 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. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000677-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO DE SOUSA MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do 

Processo: 1000677-97.2018.8.11.0002, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JUNIO DE SOUSA MONTEIRO 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
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002145-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON PEREIRA DE SOUZA OAB - GO44570 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (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: 1002145-96.2018.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[CARTÃO DE CRÉDITO, BANCÁRIOS, CARTÃO DE 

CRÉDITO]. AUTOR: LENIR MARIA GOMES DE ALMEIDA FLORES RÉU: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002143-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO JOSE GONCALVES RODRIGUES (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: 1002143-29.2018.8.11.0002, : Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261)/[CITAÇÃO]. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

REQUERIDO: FABRICIO JOSE GONCALVES RODRIGUES 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002299-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (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: 1002299-17.2018.8.11.0002, : Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261)/[Intimação / Notificação, Atos executórios]. REQUERENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA 

MOREIRA 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001970-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARTINS DE SOUZA (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: 1001970-05.2018.8.11.0002, : Espécie: MONITÓRIA (40)/

[Alienação Judicial]. AUTOR: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. RÉU: APARECIDO MARTINS DE SOUZA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002184-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE OLIVEIRA CHAGAS (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: 1002184-93.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JEFFERSON DE 

OLIVEIRA CHAGAS 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-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002186-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRYELL LUIZ MAIA SANTOS (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: 1002186-63.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GABRYELL LUIZ 

MAIA SANTOS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002187-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAINA DALIANA RIBEIRO KRUGER (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: 1002187-48.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAINA DALIANA 

RIBEIRO KRUGER 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002189-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DA CONCEICAO SILVA (BL) (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: 1002189-18.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROSENIL DA 

CONCEICAO SILVA (BL) 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002224-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(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: 1002224-75.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: COMERCIAL DE GENEROS 

ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002216-98.2018.8.11.0002

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:

SANDRA MARA MACHADO 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: 1002216-98.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SANDRA MARA MACHADO DA 

SILVA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002233-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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:

SIDIMAR SILVA SANTOS (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: 1002233-37.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: SIDIMAR SILVA 

SANTOS Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, 

verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002241-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO GRACIANO DE OLIVEIRA (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: 1002241-14.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: SILVIO 

GRACIANO DE OLIVEIRA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002195-25.2018.8.11.0002

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:

JOANNA D ARC PEREIRA MACEDO (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: 1002195-25.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOANNA D ARC PEREIRA MACEDO 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008947-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BARROS SANTIAGO FILHO (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: 1008947-47.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN 

S.A. REQUERIDO: ANTONIO BARROS SANTIAGO FILHO 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$ 20.434,95 (vinte mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa 

e cinco 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002231-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RAMOS BENEDETTI OAB - SP204998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA CARLA MATOS 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: 1002231-67.2018.8.11.0002, : Espécie: CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261)/[Diligências]. REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REQUERIDO: LUIZA CARLA MATOS SILVA Vistos. 1. BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, devidamente qualificado e representado nos 

autos, ingressou com a ação de busca e apreensão na Comarca de 

Osasco-SP, em desfavor de LUIZA CARLA MATOS SILVA, qualificada 

nos autos, requerendo, neste Juízo, o cumprimento da decisão que 

concedeu a medida liminar de busca e apreensão naquela Comarca. 2. 

Juntou aos autos a decisão da liminar deferida naquele juízo, cópia da 

petição inicial, procuração e os comprovantes do pagamento das custas. 

3. Pois bem, considerando o disposto no artigo 3º do Decreto Lei nº 

911/69, determino o integral cumprimento da liminar deferida no juízo de 

origem, devendo ser cumprido pelo oficial plantonista, se necessário. 4. 

Após a apreensão do bem, comunique-se o Juízo do processo originário, 

via malote digital, que deverá providenciar a intimação da instituição 

financeira para retirá-lo do local depositado, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, conforme dispõe o artigo 636 da CNGC. 5. Após o 

cumprimento do item acima, arquive-se com baixa definitiva – (artigo 636, 

§2º, da CNGC). 6. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001971-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE CATARINA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (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: 1001971-87.2018.8.11.0002, : Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, JUROS DE MORA - 

LEGAIS / CONTRATUAIS, LIMITAÇÃO DE JUROS]. AUTOR: SILENE 

CATARINA DE LIMA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Para a obtenção 

do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 
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constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000211-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANULFO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000211-06.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RANULFO 

GONCALVES DOS SANTOS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA move em desfavor de RANULFO GONCALVES DOS SANTOS, com 

pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando 

os autos, verifico que não anexou aos autos o comprovante de 

notificação do requerido, ocasião em que lhe foi oportunizado o prazo 

para emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso 

porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A 

notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou 

pelo protesto do título. 5. No caso concreto, em emenda à inicial, o autor 

anexou o comprovante de notificação do requerido por meio de 

instrumento de protesto, contudo, realizado após a propositura da ação. 6. 

Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008655-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1008655-62.2017.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[BUSCA E APREENSÃO]. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO ALVES SILVA NETO Vistos. 1. 

Cuida-se de ação proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A em desfavor de JOAO ALVES SILVA NETO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, colacionando aos autos documento valido que 

comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a notificação 

constou o número do CEP divergente do contrato. 3. Instado a se 

manifestar o autor pede a validação da constituição em mora. 4. Pois bem. 

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. O autor foi intimado 

a emendar a inicial, comprovando efetivamente a mora do devedor, já que 

o CEP informado na notificação diverge dos dados constantes do contrato 

firmado entre as partes. 6. Em consulta ao sitio eletrônico dos Correios, 

verificou-se que o CEP informado na notificação (78.140120) não pertence 

ao Bairro 23 de Setembro, mas sim ao Bairro Glória , de modo que não é 

possível saber se, de fato, o requerido foi notificado para ilidir sua mora. 7. 

Desta feita, considerando que a parte autora não comprovou de forma 

satisfatória a mora do requerido, deixando de sanar a irregularidade 

processual, conforme determinado, ausente o requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem custas e honorários 

advocatícios. 9. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 10. P. I. C. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000078-61.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000078-61.2018.8.11.0002, : Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CLAUDIO LUIZ DE ARAUJO Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta pela parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição retro, a parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do novel Código de Processo Civil. 4. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas processuais 

pagas na distribuição deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. P. I. C. 9. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº. 143/2018-GRHFC 

  
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o expediente CIA 070.7582-97.2018 oriundo do 
Sindojus, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Semanal, para a Custódia, dos Oficiais de 
Justiça da Zona Presídio, lotados na Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o 
trimestre de ABRIL a JUNHO/2018, na forma abaixo discriminada: 

 
abril/2018 

De 02 a 06/04/2018 Alexandre Girard Ribeiro da Silva  

De 09 a 13/04/2018 Fabíola de Cassia Siquinelli 

De 16 a 20/04/2018 Dinah Ribeiro Rodrigues 

De 23 a 27/04/2018 Andrea Cristina Carvalho dos Santos 

  

maio/2018 

De 02 a 04/05/2018 Celson Célio de Amorim 

De 07 a 11/05/2018 Erinaldo de Souza Miranda 

De 14 a 18/05/2018 João Carlos Abib Moreira 

De 21 a 25/05/2018 José Wilson Gonçalves Tavares 

De 28 a 30/05/2018 Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos 

  

junho/2018 
De 04 a 08/06/2018 Katia Cilene Silva Santos 
De 11 a 15/06/2018 Lourenço Nunes de Siqueira 
De 18 a 22/06/2018 Rita Cássia Soares Pinto 
De 25 a 29/06/2018 Simone Vieira Ormonde 

 
Art. 2º - O Oficial de Justiça que estiver escalado deverá permanecer na Secretaria da 11ª 
Vara Criminal, a partir das 16 horas até o término dos trabalhos das audiências de custódia, 
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à disposição do Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia, recebendo 
diretamente da Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados e alvarás expedidos. 

 
Art. 3º - A escala semanal de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da 
Central de Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 4º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão semanal, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado o Oficial da semana subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Art. 5º - Na semana em que estiver escalado para o plantão da custódia, o oficial de justiça 
ficará suspenso da distribuição diária de mandados. 

 
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário, notadamente a Portaria nº 
133/2018-GRHFC, bem como o art. 3º da Portaria nº 127/2018-GRHFC. 

 
Publique-se, intime-se os Oficiais e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 27 de março de 2018. 

 
 

(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 
 
 

         Anexo I – Gabarito Provisório - Direito 

 

GABARITO – PROVA NÍVEL SUPERIOR – DIREITO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

C C A B A B B C A D 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C D D A A C B A D 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C D B D C D A D A B 

 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

D C A C A A A A B C 
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            Anexo II – Gabarito Provisório – Tecnologia da Informação 

 

GABARITO - PROVA NÍVEL SUPERIOR – TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

C C A B A B B C A D 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

    C D A B A A B A C D 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C B D B A A C B D A 

 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A C C D D D B D D C 

 

 

Disponibilizado - 02/04/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10227 Caderno de Anexos - 5 de 5


		2018-04-02T09:06:33-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




