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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 145/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0707450-40.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria n.º 140/2018/GRHFC, de 23/03/2018, que designou o 

(a) servidor (a) DANIELLE PRUDENTE DE MELLO, matrícula n.º 7472:

 Onde se lê: Técnico Judiciário;

Leia-se: Analista Judiciário.

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

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

Cuiabá, 2 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 146/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 180 (cento e oitenta) dias de Licença 

Maternidade, pelo Gestor Judiciário Roberta Soares de Morais Muller, do(a) 

Secretaria - 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0707866-08.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) FABRICIO FIGUEIREDO NASCIMENTO, 

matrícula nº. 24758, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 4ª Vara 

Criminal - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, no período de 24/03/2018 a 19/09/2018 

(Licença Maternidade).

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

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

Cuiabá, 2 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 147/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0011068-37.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA, 

matrícula nº. 28152, nomeado (a) pela Portaria n.º 078/2018-GRHFC, de 

08/02/2018, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete do Juiz - 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões - 

Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir de 27/03/2018.

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

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

Cuiabá, 3 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 148/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0707985-66.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) MARINA PAULA SIGNOR BERNARDES, 

matrícula nº. 28134, nomeado (a) pela Portaria n.º 112/2018-GRHFC, de 

02/03/2018, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete 

II, no Gabinete do Juiz - 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões - Comarca da 

Capital - SDCR, com efeitos a partir de 02/03/2018.

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

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

Cuiabá, 3 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 149/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0708006-42.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) LUCAS GABRIEL GOMES PEIXOTO, matrícula nº. 

27.118, Oficial de Justiça, na Central de Mandados da Comarca de Cuiabá, 

com efeitos a partir de 03/04/2018.

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

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

Cuiabá, 3 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 150/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0030036-18.2018.8.11.0000, RESOLVE:

 Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) MICHELI FERNANDA ZENI 

SANTOS, matrícula nº. 15007, nomeado (a) pela Portaria n.º 

0286/2017-GRHFC, de 30/05/2017, para exercer em comissão, o cargo de 

Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz - 4ª Vara Esp. de Família e 

Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos a partir da 

publicação desta.

 Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS, 

matrícula nº. 15007, portador(a) do RG nº. 11655275 SSP/MT e CPF nº. 

002.798.271-80, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete II, no Gabinete do Juiz - 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá em Substituição Legal - Dr. Sérgio Valério, com efeitos 

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

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

 Cuiabá, 3 de abril de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756799 Nr: 8935-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO SOARES DE GODOY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 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$ 

580,44 (quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), a que 
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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$ 

203,59(duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751927 Nr: 3715-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLIANE BRANGER COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430

 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.: 730780 Nr: 26858-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELITA PEREIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BESSA MIRACHI - 

OAB:3130/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-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$ 

594,33 (quinhentos e noventa e quatro 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$ 

217,48(duzentos e dezessete 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.: 752394 Nr: 4228-92.2012.811.0041

 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: BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 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$ 

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.: 1133908 Nr: 24598-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL MARIA DE CAMPOS MESQUITA

 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: 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$ 

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.: 384264 Nr: 19952-44.2009.811.0041

 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: BENEDITA JUZILINA DE CAMARGO MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

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

ARAÚJO - OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 

mt, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA L. MELO 

LUFT - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, RODOLFO 

LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

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

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 
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CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/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$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta 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 

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.: 835243 Nr: 40429-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR ANDERSON DE MORAIS CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LOUZICH COELHO - 

OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735478 Nr: 31830-92.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON EDUARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Hélio Rodrigues do 

Prado Filho - OAB:7626, TATIANE DE BARROS MAGALHÃES - 

OAB:13933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:241.287, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, ILAN GOLDBERG - OAB:241.287

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 580,98 (quinhentos e oitenta reais e 

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

sendo que para a parte requerente o valor de R$188,43 (cento e oitenta e 

oito reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 102,06 (cento e dois reais e seis centavos), para fins da guia 

de taxa. E para a parte requerida o valor de R$188,43 (cento e oitenta e 

oito reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 102,06 (cento e dois reais e seis centavos) para fins da guia 

de taxa. Ficam cientificados de que poderão 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.: 911924 Nr: 38220-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS 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

 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.: 1084270 Nr: 3530-47.2016.811.0041

 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: MAURA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-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$ 

647,66 (seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$323,83(trezentos e vinte e três reais e oitenta e 

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

323,83(trezentos e vinte e três reais e oitenta 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.: 840531 Nr: 44904-48.2013.811.0041

 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: LOURDES PONTES NASCIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES T & T LTDA - TONON, 

SOLUÇAO ANALISE DE CREDITO, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADYSON SÁ FLORO - 

OAB:17.518/MT, LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - OAB:17.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431/MS, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737

 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$ 

319,98 (trezentos e dezenove reais e noventa e oito 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$ 131,55(cento e trinta 

e um reais e cinquenta 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.: 934373 Nr: 51634-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY LEME TEIXEIRA YAMASSAKI

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, 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$ 

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.: 397140 Nr: 31262-47.2009.811.0041

 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: ROSENILDA SOUZA CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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$ 

683,50 (seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta 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$306,65(trezentos e seis reais e sessenta 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.: 414870 Nr: 3285-46.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALD EMILIO CALHAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

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

OAB:9229/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$347,35 (trezentos e quarenta sete reais e trinta 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 

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.: 733836 Nr: 30095-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACILENE MATOS DE ARAÚJO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIAGRINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK 

MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - 

OAB:15661

 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.: 797944 Nr: 4329-95.2013.811.0041
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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: ORLANDO SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948734 Nr: 59535-60.2014.811.0041

 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: NATASHA KILSY ROCHA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DA SILVA BOTOF - 

OAB:12574/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:MT/ 6.524-B

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 537,52 (quinhentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$188,43(cento 

e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 80,33 (oitenta reais e trinta e três centavos), para fins 

da guia de taxa. E para a parte requerida o valor de R$188,43 (cento e 

oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 80,33 (oitenta reais e trinta e três centavos) para fins da 

guia de taxa. Ficam cientificados de que poderão 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

Certidão

Código: 955848, numeração única 2951-36.2015.811.0041, recuperação 

judicial. Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte interessada 

BANCO PAN S.A, através de seus patronos: EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS OAB 13.431-A/MT, MARCELO LAMEGO 

CARPENTER OAB RJ 92.518 e PHILIP FLECHTER CHAGAS OAB RJ 

122.020 para tomarem ciência da decisão " Vistos.Recuperação Judicial 

de Trescinco Distribuidora de Automóveis LtdaDiante da manifestação do 

administrador judicial de fls. 6.268/6.269, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 10/04/2018, às 15 horas, ocasião em que o Banco 

Pan e as recuperandas deverão deliberar sobre a transição dos imóveis 

objetos de consolidação da propriedade em favor daquele credor.Levando 

em conta a manifestação da credora Banco Pan de fls. 6.274/6.275, 

aclarando a decisão de fls. 6.247/6.248, consigno que após o 

pronunciamento das recuperandas, conforme ordenado no item 5 de fl. 

6.248 e, uma vez inexistente a composição entre as partes na audiência 

acima mencionada é que este juízo deliberará sobre o prazo para os 

interessados se pronunciarem sobre o laudo pericial.Dê-se ciência ao 

Ministério Público quanto à nova data da audiência conciliatória.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 20 de março de 2018.Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito"

Código 1050407, numeração única 46603-06.2015.811.0041, recuperação 

judicial. Impulsionando os presentes autos, intimo o Banco Volkswagen, 

representado pelos causídicos Ricardo Neves Costa, OAB/MT 12.410-A e 

Rafael Neves Costa, OAB/MT 12.411-A, bem como o Banco Bradesco 

S/A, representado pelos advogados Marcos Antônio A. Ribeiro, OAB/MT 

5.308/A, André Luiz C. N. Ribeiro, OAB/MT 12.560, Marcelo Álvaro C. N. 

Ribeiro, OAB/MT 15.445, para que tomem ciência da audiência designada 

neste feito, consoante despacho a seguir colacionado: "1- Defiro o pedido 

da recuperanda, para o fim de designar o dia 12 de Abril de 2018¬, às 

15:00 horas para realização de AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

CONCILIAÇÃO, a fim de possibilitar que a recuperanda possa negociar 

com O BANCO VOLKSWAGEN e Banco BRADESCO, trazendo no ato 

propostas viáveis de acordo. 1.1 – A recuperanda deverá ser intimada na 

pessoa de seus advogados regularmente constituídos nos autos. 1.2 – O 

Banco Volkswagen e Bradesco deverão ser intimados conforme 

discriminado às fls. 1108/1109. 1.3 – Visando conferir celeridade ao feito, 

autorizo que o Administrador Judicial e a ilustre representante do Ministério 

Público sejam intimados da data da audiência, por telefone, mediante 

certidão nos autos. 1.4 – Objetivando garantir maior transparência e 

assegurar os interesses dos credores da recuperanda e dos terceiros 

interessados determino que a presente decisão seja imediatamente 

encaminhada ao DJE para publicação. 2- Determino que sejam oficiados o 

Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário e da 4ª Vara 

Especializada de Direito Bancário, ambas da capital, a fim de que sejam 

recolhidos, se existentes, os mandados de busca e apreensão expedidos 

nas ações de busca e apreensão mencionadas nesta decisão, 

restituindo-se os bens eventualmente apreendidos, sobrestando o 

cumprimento da liminar até a data de 12 de Abril de 2018."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

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

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6065/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - 

OAB:316885, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT, VALMIR ANTONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto passo a fazer as seguintes 

deliberações:1)DEFIRO o pedido formulado pela Síndica às fls. 

38.130/38.132 e, em consequência)[...] HOMOLOGO o contrato de 

prestação de serviços firmado entre a MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A 

INDUSTRIA E COMÉRCIO e a empresa ORGANIZE TECNOLOGIA E 

GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO às fls. 38.751/38.752, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. 5)DETERMINO a intimação da 
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SÍNDICA TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI para que, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, manifeste sobre a petição da OLVEPAR S/A 

INDUSTRIA E COMÉRCIO encartada às fls. 38.792/38.794. Na sequência, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para 

manifestação.6)DETERMINO, ainda, que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO expeça 

novo OFÍCIO à Delegada-Adjunta da Receita Federal em Cuiabá, Dr.ª 

Simone Chiosini Sanches, em complementação ao Ofício n.º 59/2018, 

consignando que o valor original de R$. 2.270.355,39 (dois milhões, 

duzentos e setenta mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e nove 

centavos), a ser restituído no bojo do Processo Administrativo Fiscal n.º 

10183.001622/2001-05, deve ser atualizado pela Taxa Selic, a partir de 

abril de 2001 até o mês anterior ao recebimento e de 1% (um por cento) 

referente ao mês em que estiver sendo efetuado, nos termos do o art. 39, 

§4º, da Lei n.º 9.250/95. 7)Sem prejuízo da providência supra, DETERMINO 

a intimação da SÍNDICA TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI 

para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste sobre o pedido de 

pagamento dos honorários advocatícios ao advogado Dr. DEOCLÉCIO 

ADÃO PAZ (fls. 38.827/38.836). Na sequência, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Ministério Público para manifestação.8)DETERMINO a intimação da 

SÍNDICA TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLI para que proceda 

à notificação das empresas por ela indicada às fls. 38.990/38.992, que, 

querendo, poderão apresentar proposta nos presentes autos da falência 

(Cód. 80525), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 

da respectiva notificação.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Ciência ao 

MP.Cumpra-se imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

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

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

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

OAB:5.940/MT

 Diante do exposto passo a fazer as seguintes deliberações:1)INDEFIRO o 

pedido formulado por INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA. 

(SORPAN) às fls. 16.949/16.951 e DETERMINO que o arrematante 

apresente as garantias exigidas no EDITAL DE LEILÃO, no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar desta decisão.2)DEFIRO o pedido de 

desentranhamento formulado às fls. 17.083/17.084, mediante certidão nos 

autos. 2.1) Outrossim, AUTORIZO o Sr. Gestor Judiciário a proceder ao 

desentranhamento de petições e documentos encartados indevidamente 

neste autos para a distribuição como INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO, desde que requerido pelas partes. 3) DETERMINO a intimação do 

Administrador Judicial, Dr. Antonio Luiz Ferreira da Silva, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste sobre os pedidos de correção de 

erro material no Quadro Geral de Credores, formulados às fls. 

16.953/16.954 (MONDELEZ BRASIL LTDA.) e às fls. 16.959/16.960 

(FERNANDA DIAS DE SOUZA), procedendo, se for o caso, às devidas 

retificações. 3.1) Ainda, deverá o Administrador Judicial manifestar sobre 

o pedido de pagamento dos honorários advocatícios contratuais dos 

credores trabalhistas, formulado à fl. 17.041 (DR. CARLOS RICARDI DE 

SOUZA PIZZATTO e DR. ADRIANO GONÇALVES DA SILVA). 4)Determino 

que o SR. GESTOR JUDICIÁRIO desentranhe a petição e documentos de 

fls. 16.984/17.004 e cópia desta decisão para formação de incidente 

processual de VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO de Dr. Arno Jung, mediante 

certidão nos autos.4.1) Formado o INCIDENTE, DETERMINO a intimação do 

Administrador Judicial, Dr. Antonio Luiz Ferreira da Silva, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste. Após, encaminhem-se ao 

Ministério Público.5)Prestei informações, nesta data, no RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1013451-05.2017.811.0000, interposto 

pelas Falidas, por meio do Ofício n.º 14/AG/2018. Intimem-se. Ciência ao 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 368555 Nr: 6569-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA, DROGARIAS 

PANDA LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURITA LABORATÓRIO FARMCÊUTICO LTDA, 

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ, DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA 

PANARELLO LTDA, MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, TOTVS S/A, Euler 

Hermes Seguros de Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:266539-SP, KARINA DA SILVA 

GODINHO - OAB:15.230-O/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - 

OAB:11990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA - 

OAB:4.419/GO, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOÃO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:OAB/SP175.215-A, NOEMIA MARIA DE 

LACERDA SCHUTZ - OAB:4606/GO, OLGA MARIA LOPES PEREIRA - 

OAB:42950/SP, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, WILLIAN 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

sobre o teor dos ofícios juntados às fls. 3.942/3.950 no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 368555 Nr: 6569-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA, DROGARIAS 

PANDA LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURITA LABORATÓRIO FARMCÊUTICO LTDA, 

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ, DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA 

PANARELLO LTDA, MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, TOTVS S/A, Euler 

Hermes Seguros de Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:266539-SP, KARINA DA SILVA 

GODINHO - OAB:15.230-O/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - 

OAB:11990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA - 

OAB:4.419/GO, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOÃO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:OAB/SP175.215-A, NOEMIA MARIA DE 

LACERDA SCHUTZ - OAB:4606/GO, OLGA MARIA LOPES PEREIRA - 

OAB:42950/SP, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, WILLIAN 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação da 

decisão/despacho proferido dia 14/03/2018, colaciono-o para tal fim: 

"Visto. I – Atendendo a requerimento do administrador judicial (fl. 3925) 

determino a intimação da devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

apresentar nos autos os comprovantes de pagamento do credor BECTON 

DICKON IND. CIRÚRGICAS LTDA. Deverá a devedora, no mesmo prazo, 

manifestar sobre as alegações dos credores GERMED FARMACÊUTICA 

LTDA, SEM S/A (fl. 3993/3997). Com a manifestação da devedora, 

intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. Em seguida ao Ministério Público para parecer. II – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 9 de 458



Determino que o Sr. Gestor Judiciário observe quando das publicações o 

nome de todos os advogados que peticionaram nos autos, a exemplo do 

credor de fl. 3931. III – Determino ainda que o Sr. Gestor Judiciário 

certifique nos autos se a decisão de fls. 3906/3907 foi integralmente 

cumprida, promovendo o imediato cumprimento, em caso negativo. 

Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 368555 Nr: 6569-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA, DROGARIAS 

PANDA LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURITA LABORATÓRIO FARMCÊUTICO LTDA, 

NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ, DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA 

PANARELLO LTDA, MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 

FARMACÊUTICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, TOTVS S/A, Euler 

Hermes Seguros de Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:266539-SP, KARINA DA SILVA 

GODINHO - OAB:15.230-O/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - 

OAB:11990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ILDEBRANDO LOURES DE MENDONÇA - 

OAB:4.419/GO, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOÃO 

JOAQUIM MARTINELLI - OAB:OAB/SP175.215-A, NOEMIA MARIA DE 

LACERDA SCHUTZ - OAB:4606/GO, OLGA MARIA LOPES PEREIRA - 

OAB:42950/SP, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, WILLIAN 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Vistos,Às fls. 3364/3366 a União, representada pela Procuradora da 

Fazenda Nacional pleiteou pela inclusão de crédito no rol de credores, cuja 

titularidade adveio da sentença trabalhista proferida na Justiça do 

Trabalho. Ocorre que a recuperação judicial da empresa ora requerida foi 

encerrada na data de 10/09/2012, cuja publicação da sentença se deu em 

19/09/2012 no Diário da Justiça Eletrônico n° 8897.Logo, não há mais que 

se falar em habilitação de crédito na lista de credores, devendo-se a parte 

ora requerente recorrer às vias ordinárias para haver seu crédito 

adimplido, razão pela qual determino que se proceda ao desentranhamento 

da petição e documentos de fls. 3364/3369.Em atenção à manifestação do 

administrador judicial às fls. 3372/3373, oficie-se ao 3º Ofício de Protesto 

de Campo Grande/MS, informando que, em resposta ao ofício n° 041/2014, 

juntado nestes autos à fl. 3804, o crédito da credora Distribuidora 

Farmacêutica Paranello Ltda foi novado por força da composição realizada 

na Assembleia Geral de Credores realizada em 14 de dezembro de 2011, 

razão pela qual o protesto dos títulos rotulados no ofício em comento deve 

ser cancelado definitivamente. No que tange a solicitação de informações 

realizada pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT a este Juízo por meio do 

ofício n° 212/2014 juntado nestes autos às fls. 3798/3799, oficie-o para 

que forneça no prazo de 05 (cinco) dias a relação dos títulos que tiveram 

seus protestos sustados/suspensos, a fim que possa haver conclusão 

deste Juízo acerca de como proceder. Destarte, compulsando estes 

autos, verifica-se que a numeração das páginas encontram-se 

emaranhadas, razão pela qual determino que retifique-as de acordo com a 

sequência lógica dos números, sendo que os eventuais 

desentranhamentos de folhas deverão ser devidamente certificadas. 

Cumpridas estas determinações, dê-se vistas ao administrador judicial 

para se manifestar nestes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2016.Flávio Miraglia 

FernandesJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1040065 Nr: 41660-43.2015.811.0041

 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: JOACIL DE OLIVEIRA MACIEL, MARDEN ELVIS 

FERNANDES TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12.760/MT, Marden Elvis Fernandes Tortorelli - OAB:4313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

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

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 73525 Nr: 12538-73.2001.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ANDRÉ MARTINS PERES, MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA, MARLON DE LATORRACA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI CONSTRUÇÕES E CONCESSÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:13.626, MARIA STELLA LOPES OKAJIMA BOTELHO 

DA SILVA - OAB:6.335/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a Drª Camilla Cataneo Sagin, 

advogada que se encontra com carga deste feito, para que efetue sua 

devolução, no prazo de 03(três) 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1164657 Nr: 37800-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 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:, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

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

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento do Administrador 

Judicial, o qual já foi devidamente cadastrado, sendo assim, intimo o 

Administrador Judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo 

de 05(cinco)dia

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004146-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PIOVESAN TOFFOLO (AUTOR)

JOSE AFONSO TOFFOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES GIL SILVEIRA MELO OAB - PR05557 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGUES PRATES OAB - 025.281.770-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº. 

1004146-34.2018.8.11.0041 Vistos. Autos remetidos pela Comarca de 

Arenápolis/MT por declínio de competência, em razão de conexão com os 

autos físicos em trâmite neste juízo, cód. 777689, conforme decisão do id. 

11872964, pág. 73/75. Redistribuídos os autos na forma eletrônica, este 

juízo determinou a materialização do referido e a distribuição por 

dependência aos autos indicados como conexos, cód. 777689 (id. 

11881369). Id. 12045509 certidão da Secretaria deste Juízo informando 

que a materialização do processo, depende do recolhimento de custas. 

Pois bem. À luz do § 4º do art. 203 do CPC, os atos meramente 

ordinatórios podem ser praticados de ofício pelo servidor, independente de 

despacho. Assim, oriento a Secretaria deste Juízo para que, quando se 

deparar com referida hipótese, tome as devidas providências, sem 

remeter os autos conclusos. 1. INTIMO a autora, via DJE, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da guia de taxa de 

materialização do processo eletrônico e proceda com a juntada do 

comprovante de pagamento, nos termos do art. 203 e 204 da CNGC. 2. 

Juntado o comprovante de pagamento, materialize os autos e remeta ao 

Cartório Distribuidor para distribuição por dependência aos autos de nº. 

31058-95.2012 – cód. 777689, em trâmite neste juízo. 3. Vindo o processo 

físico, apense-se aos autos conexos e abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação, atentando-se para eventual existência de decisão 

urgente em fase de cumprimento no processo conexo. 4. INTIMO as partes 

da presente decisão, via DJE. Cuiabá, 03 de abril de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1287025 Nr: 3939-52.2018.811.0041

 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: VERA LUCIA CAPILE, ALEXIS RAMATIS MILAN CAPILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de vistas formulado pela parte autora à fl. 606, em 

homenagem à vedação da surpresa prescrita no art. 10 do CPC, pelo 

prazo de 05 dias.

 À Secretaria, determino:

1. Apensem-se aos autos de cód. 749078 e intime-se a parte autora desta 

decisão.

2. Após conclusos para análise do pedido liminar

3. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1032914-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA HF LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS SEM TERRA - MST (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº. 

1032914-04.2017.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de ação possessória 

ajuizada por AGROPECUÁRIA HF LTDA em face do MOVIMENTO DOS SEM 

TERRA – MSTA, tendo como objeto um imóvel rural denominado Fazenda 

três Barras, localizada no Município de Dom Aquino/MS, desde 2007, que 

afirmou atender a função social com a produção de riquezas, 

aproveitamento racional dos recursos naturais, gerando empregos para 

mais de 20 pessoas, bem como arcando com os devidos tributos. 

Recebida a ação por este juízo especializado, foi determinada a emenda à 

inicial com a delimitação da área que requer a proteção possessória, bem 

como a demonstração do exercício de posse alegado (id. 10429588, pág. 

01/02). Id. 10486786 a autora juntou documentos (id. 10486812; id. 

10486831; id. 10486852; id. 10486858; id. 10486885; id. 10486913; id. 

10486955; id. 10486967 pág. 01/13; id. 10486986; id. 10486999; id. 

10487020 pág. 01/06; id. 10487040 pág. 01/06; id. 10487094 pág. 01/08; 

id. 10487112; id. 10487125 pág. 01/02; id. 10487137 pág. 01/02). Id. 

10587720 foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Id. 10733839 pág. 01/02 a autora noticia a 

ampliação da ocupação da área e pleiteia pela análise do pedido liminar, 

acompanhada de anexos fotográficos. Id. 10743941 pág. 01/02, parecer 

do Ministério Público pelo indeferimento da inicial e a extinção do feito em 

razão da ausência de delimitação do objeto da ação. Id. 10836545 pág. 

01/02 manifestação da autora acompanhada de documentos (id. 10836566 

pág. 01/06; id. 10836589, pág. 01/06; id. 10836603). Id. 11199139 pág. 

01/10 aditamento da inicial pela autora, acompanhada de documentos (id. 

11199161; id. 11199174, pág. 01/02; id. 11199190; id. 11199188; id. 

11199201; id. 11199208; id. 11199216; id. 11199241; id. 11199250; id. 

11199288 pág. 01/03; id. 11199276 pág. 01/06; id. 11199282 pág. 01/06; 

id. 11199393 pág. 01/02; id. 11199311 pág. 01/02; id. 11199360 pág. 

01/11; id. 11199336; id. 11199477 pág. 01/04). Id. 11325234 nova 

determinação de vista ao Ministério Público, que manifestou pela 

realização da audiência de justificação (id. 11375097 pág. 01/02), o que 

foi acolhido (id. 11479275 pág. 01/03). Expedida carta precatória para 

citação e intimação dos réus encontrados na área (id. 11606558 pág. 

01/02), a autora foi intimada para recolher as custas de distribuição, bem 

como comprovar a referida distribuição no prazo de 30 (trinta) dias (id. 

12058712). Id. 12460057 a Defensoria Pública pleiteou pela redesignação 

da audiência em razão de na data designada para o ato estar participando 

do Projeto Ribeirinho Cidadão XI edição e o substituto estar em usufruto de 

férias. Id. 12485958 a autora pleiteou pela redesignação da audiência em 

razão de não ter retirado a carta precatória para cumprimento. Síntese 

necessária. Decido. A audiência de justificação designada para o dia 03 

de abril do corrente ano restou prejudicada, ante a ausência de 

cumprimento integral da decisão que deferiu a referida (id. 11375097 pág. 

01/02); pela ausência de providências da parte autora para a citação dos 

réus e divulgação da presente ação na área em litígio (id. 12485958 pág. 

01/02), bem como pelo pedido de redesignação do ato pela Defensoria 

Pública, sob o fundamento de impossibilidade de comparecimento em 

razão de estar participando do Projeto Ribeirinho Cidadão e pelo substituo 

legal estar em gozo de férias, conforme petição constante do id. 

12460057. Com essas considerações, REDESIGNO a audiência de 

justificação para o dia 03/05/2018 às 09h30min. 1. Nos termos da segunda 

parte do artigo 564 do CPC, INTIMO a autora, neste ato, via DJE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar nos autos a distribuição da carta 

precatória que será expedida com a nova data da realização do ato no 

Juízo Deprecado da Comarca de Dom Aquino/MT, a contar da INTIMAÇÃO 

para a retirada da referida na Secretaria deste Juízo, bem como para 

comprovar a ampla publicidade da presente ação e seus prazos, 

conforme determinado no item 3 da decisão do id. 11479275 pág. 01/03, 

sob pena de indeferimento da liminar e prosseguimento do feito, em caso 

de decurso do prazo, sem o atendimento da referida determinação. 2. 

INTIMO, também, a autora, da redesignação do ato. 3. À Secretaria 

determino o cumprimento dos itens 2, 4, 5 e 6 da decisão id. 11479275 

pág. 01/03, COM URGÊNCIA. 4. Dou ciência da presente decisão à 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cuiabá, 02 de abril de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028111-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARIANO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUILERA AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT0020927A (ADVOGADO)

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700/O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 12501644 a Id. 12501748, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006007-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUNIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006007-55.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 32.636,97; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDUNIO LEITE 

Parte Ré: RÉU: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Regularize a parte autora a sua representação processual, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (NCPC, 76). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. LUIZ 

OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007313-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007313-59.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 10.101,08; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[BANCÁRIOS, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA CELINA DA PENHA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Emende a parte autora a sua 

petição inicial, trazendo aos autos cópia integral da Reclamação n. 

8010737-81.2016.811.0001, que promoveu em face da ré perante o 

Segundo Juizado Especial Cível da Capital, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. LUIZ 

OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008463-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008463-75.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 67.447,38; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: WELLINGTON DA SILVA SALES Parte Ré: RÉU: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA. Vistos. 

Compulsando os autos, não foi possível constatar a insuficiência de 

recursos da parte autora para pagar as custas e despesas processuais. 

Desta feita, comprove a parte autora o preenchimento dos pressupostos 

necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu indeferimento 

(NCPC, 99, § 2º). Faculto-lhe, no mesmo prazo, o recolhimento das custas 

processuais, parceladamente, em até 04 (quatro) vezes ou em outra 

periodicidade proposta fundamentadamente. Cuiabá, 3 de abril de 2018. 

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008481-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008481-96.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: PORTO 

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

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 24.05.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 08 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001753-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALLYS CAITANO OPENKOSKI FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MITCHIKO LOPES KANENOO (RÉU)

MARCOS TULIO SOARES DA SILVA (RÉU)

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001753-39.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: TALLYS CAITANO OPENKOSKI FIGUEIREDO Parte Ré: RÉU: 

SONIA MITCHIKO LOPES KANENOO, MARCOS TULIO SOARES DA SILVA, 

LIBERTY SEGUROS S/A Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito ajuizada por TALLYS CAITANO 

OPENKOSKI FIGUEIREDO, em face de SONIA MITCHIKO LOPES KANENOO, 
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MARCOS TULIO SOARES DA SILVA e LIBERTY SEGUROS S/A. Designo o 

dia 11.06.2018, às 09h30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 06 da Central de Conciliação 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 parte 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: 1008550-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FARIAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008550-31.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: ANDERSON FARIAS LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

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

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

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

o dia 24.05.2018, às 11:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 08 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: 1008330-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILSON DE OLIVEIRA FESTI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008330-33.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: 

IVANILSON DE OLIVEIRA FESTI Vistos. Trata-se de Ação de 

Locupletamento Ilícito ajuizada por RV EMPRESA DE COBRANÇA LATDA - 

ME, em face de IVANILSON DE OLIVEIRA FESTI. Designo o dia 11.06.2018, 

às 10h00min para audiência de conciliação, que será realizada na sala 06 

da Central de Conciliação 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). 

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

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008395-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TELMO DA FONSECA (AUTOR)

CARMEN LUCIA DE ARAUJO FIGUEREDO DA FONSECA (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NINA ROSA FERREIRA SOARES (RÉU)

LUIZ FERREIRA DA SILVA (RÉU)

IVONE MARIA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008395-28.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: CARMEN LUCIA DE ARAUJO FIGUEREDO DA FONSECA, JORGE 

TELMO DA FONSECA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP Parte Ré: RÉU: IVONE 

MARIA FERREIRA DA SILVA, LUIZ FERREIRA DA SILVA, NINA ROSA 

FERREIRA SOARES Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

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

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

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008479-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M L PEIXARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008479-29.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

EXEQUENTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA Parte 

Ré: EXECUTADO: M L PEIXARIA EIRELI - ME 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: 1007963-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007963-09.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: GLEISON DOMINGOS DA SILVA Parte Ré: RÉU: ALIANCA 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 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. No caso, considerando que se trata de menor impúbere a 

sua hipossuficiência deverá ser demonstrada através de declaração e 

documentos fornecidos por seus genitores/provedores. Nesse sentido a 

jurisprudência: INCIDENTE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA 

GRATUITA. DEPENDENTE. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO 

GENITOR. POSSIBILIDADE. 1. Se o apelante não gera renda e vive da 

renda de seu pai, naturalmente que, para fins de apuração da sua 

capacidade econômica, deve-se investigar a capacidade deste pai, 

provedor dos recursos. 2. Se o pai é, nitidamente, detentor de uma 

capacidade financeira pujante, como dá notícia a sua declaração de IR, 

consequentemente, também o é seu dependente. 3. Permitir a concessão 

de Justiça Gratuita e filhos de pais com grande capacidade financeira é 

desvirtuar por completo o instituto da Justiça (TJ-MG - AC: Gratuita, 

criando distorções inadmissíveis. 10145110544593001 MG, Relator: 

Wagner Wilson, Data de Julgamento: 08/05/2013, Câmaras Cíveis / 16ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013). Posto isto, 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, comprovante de rendimento e/ou à 

úl t ima declaração de Imposto de Renda dos seus 

GENITORES/PROVEDORES, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena 

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

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

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

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008534-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIRA PIVANTI LINDOLPHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

DESPACHO Processo: 1008534-77.2018.8.11.0041. Parte Autora: AUTOR: 

ALVANIRA PIVANTI LINDOLPHO Parte Ré: RÉU: CARLOS HENRIQUE 

PEREIRA DA SILVA - EPP 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INES MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

EXPEDITO FRANCISCONE (RÉU)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

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

ser(em) expedido(s) – Mandado de Citação e Mandado de Intimação 

(Cumprimento da Liminar). Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004561-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004561-51.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: LUIZ MARCOS CANDIDO Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Apesar do laborioso 

trabalho do perito nomeado, entendo que o valor de R$ 4.980,00 (quatro 

mil novecentos e oitenta reais) mostra-se excessivo no caso em tela, 

principalmente quando se verifica que a perícia cinge-se a confirmar se a 

assinatura aposta no contrato juntado aos autos é ou não da autora. Isso 

porque, embora sejam diversas as diligências necessárias para a 

realização da perícia, afiguram-se elas singelas. Assim, reduzo o valor 

dos honorários periciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), ao 

que determino o depósito pela requerida em 05 (cinco) dias. Por fim, 

ultimem-se as demais determinações contidas na decisão id. 9708665. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002339-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

JONATHAN SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA OAB - MT24551/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002339-13.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS 

(1289)/[INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCAS MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA, JONATHAN SOUZA DE 

OLIVEIRA Vistos. Intime-se o réu Jonathan Souza de Oliveira, 

pessoalmente, por correio, a regularizar a sua representação processual, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revelia. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. LUIZ 

OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1011106-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNEARIA FERREIRA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT6685/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

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

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

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011106-40.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 77.315,32; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[INADIMPLEMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: TORNEARIA FERREIRA LTDA - 

ME Parte Ré: RÉU: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA Vistos. Levem-se 

a efeito as demais determinações contidas na decisão de id 10348696, 

intimando-se as partes para manifestarem-se acerca da proposta de 

honorários do perito nomeado, querendo, no prazo de 03 (três) dias. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de abril de 2018. LUIZ 

OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037843-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MUNHOZ JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037843-80.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

AUTOR: SIDNEY MUNHOZ JUNIOR Parte Ré: RÉU: JOAO VICENTE 

MONTANO SCARAVELLI Vistos etc. Postergo a aferição de aplicação da 

multa prevista no §8º art. 334 do CPC, requerida pela autora no (id. 

12436256), para ocasião da sentença. Aguarde-se o decurso do prazo 

para apresentação da contestação. Transcorrido prazo, certifique-se e 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006930-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO (EXECUTADO)

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006930-81.2018.8.11.0041. Parte Autora: 

EXEQUENTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: EQUILIBRIO 

CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA, FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO, 

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO Vistos. Defiro o petitório de (id. 

12503614), expeça-se a competente carta precatória nos termos do 

despacho (id. 12367564). Intime-se o exequente para proceder com os 

recolhimentos necessários perante ao Juízo Deprecado. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003905-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILAMI DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003905-94.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

EXEQUENTE: UILAMI DOS SANTOS SILVA Parte Ré: 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924526 Nr: 46174-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO RODRIGUES DO AMARAL

 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

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por HUMBERTO RODRIGUES 

DO AMARAL em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Cuiabá, 02 de Abril de 

2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813523 Nr: 19995-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS PAX TRANSPORTADORA LTDA

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 15 de 458



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6848, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19144

 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.: 928162 Nr: 48319-05.2014.811.0041

 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: IRACI FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 (...) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por IRACI FERREIRA DE 

OLIVEIRA em face de ITAU SEGUROS S/A.Considerando que a parte 

requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da realização 

da perícia médica, determino a expedição de alvará para restituição do 

valor à parte requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, 

na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas pelo 

autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No 

entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do 

crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme 

dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Cuiabá, 02 de Abril de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 740839 Nr: 37595-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CHITOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA LUFT - OAB:, JANAINA 

PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:37.400/RS, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:44096/RS

 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.: 928068 Nr: 48263-69.2014.811.0041

 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: MARLEIDE DE ALMEIDA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD BRASIL S/A - AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem sobre os relatórios apresentados pelo 

Interventor Judicial, que se encontram acostados às fls. 326/327 dos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865884 Nr: 6278-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEMIR FERREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 264568 Nr: 22463-20.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 

15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047

 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.: 862455 Nr: 3613-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO 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 

- OAB:8506-A

 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 pagamento da condenação, 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.: 1151377 Nr: 32302-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON EDWARD PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 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 
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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.: 944617 Nr: 57222-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR, 

HARRISON RAINIER RIBEIRO - ME, ANTONIO JOÃO DE CARVALHO, LEIDA 

GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:OAB/MT 16.174

 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.: 346121 Nr: 16232-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HADDAD NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, EDGAR CARLOS CHIODELLI, ERCILIA MARQUES LOUÇÃO, 

AURORA SALETE CHIODELLI, ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO LOUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 444279 Nr: 19447-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAJÁ PNEUS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA EPP, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVINO FERNANDES DO CARMO 

NETO - OAB:17639 MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Processo n. 19447-19.2010.811.0041

Código 444279

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se do cumprimento da sentença, em que a credora e os devedores 

compareceram nos autos em petição conjunta, informando que foi 

entabulado acordo (fl.245), colacionando o respectivo comprovante de 

depósito do valor acordado na conta corrente titulada pela autora da forma 

convencionada (fl.247).

Não obstante, verifico que foram opostos embargos de declaração em 

face da decisão de fls. 223/224, contudo, foi convencionado no 

mencionado acordo, especificamente no item 7, que:

“(...) as partes desistem expressamente aos recursos eventualmente 

interpostos nos presentes autos, e renunciam a qualquer recurso a r. 

decisão judicial homologatória da presente transação, salvo a recusa de 

homologação, total ou parcial (...).”

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.

Com a renúncia do prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de março de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1094565 Nr: 8229-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADINILSON ROGÉRIO LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469

 (...) as partes entabularam acordo (fl. 68/71) ressalvando de modo 

expresso que o mesmo envolvia os créditos decorrentes dos contratos de 

n. 0004198-i16, 0004200-i16 e 0004202-i16. O aludido acordo foi 

apresentado em Juízo em 23.04.2008 (fl. 68) e o aludido acordo foi 

homologado judicialmente em 19.05.2008 (fl. 72 e fl. 89 dos autos em 

apenso), com trânsito em julgado em 02.07.2008 (fl. 90 daqueles autos), e 

o arquivamento do feito (fl.91) em 29.07.2008. O requerido protocolou em 

17.02.2009 naqueles autos, petição (fl. 92/94) informando o 

descumprimento do acordo homologado, e requereu o cumprimento da 

sentença homologatória. O pedido de cumprimento de sentença foi 

deferido (fl. 111) em 19.08.2009, ao que intimação para pagamento 

ocorreu em 28.01.2010 (fl. 112).Doutro lado, a execução de n. 258/2012 

(numeração única 13564-28.2009.811.0041 - cód. 377377), foi distribuída 

em 30.04.2009, na qual o DEUTSCHE BANK (fls. 74/77) moveu em 

desfavor do requerente. Não há nos autos, data em que o requerente foi 

c i t a d o  n a  e x e c u ç ã o  n .  2 5 8 / 2 0 1 2  ( n u m e r a ç ã o  ú n i c a 

13564-28.2009.811.0041 - cód. 377377), oportunidade em que em tese 

teria tomado conhecimento do endosso realizado e da nulidade do negócio 

firmado com o requerido.Assim sendo, com norte na vedação da 

legislação instrumental em prolação de decisões que surpreendam as 

partes (art. 9º e 10), e ainda, com vista ao princípio da cooperação (art. 

6º, CPC), que não deve ser imposto apenas ao magistrado, mas 

essencialmente às partes, entendo relevante a conversão do julgamento 

em diligência, ao que determino:a)Intime-se as partes, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, informem e comprovem a este Juízo a data em que o 

requerente foi citado da execução de n. execução n. 258/2012 

(numeração única 13564-28.2009.811.0041 - cód. 377377);b)No mesmo 

prazo, devem as partes se manifestar acerca da eventual decadência do 

direito do autor, na forma estabelecida pelo art. 178, I do CC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911682 Nr: 37937-50.2014.811.0041

 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: GELSON TAVARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 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(a) advogado(a) para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, informar nos auto a conta corrente de emissão dos cheques, bem 

como a conta corrente em que deveriam ter sido liquidados pelo Banco, 

possibilitando, assim, o cumprimento da decisão de fl. 92 e verso pela 

requerida. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067682 Nr: 54355-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIL TERRA TERRAPLENAGEM E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

INDUSTRIAIS LTDA. - MULTICON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:OAB/MT 8660

 Intimação dos executados, na pessoa do seu advogado, acerca da 

penhora efetivada no Rosto dos Autos do Processo ID 172760, no valor 

de R$5.673,20 (NCPC, 841, § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128413 Nr: 22356-24.2016.811.0041

 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: LUIS DARCI RORIG

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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 pagamento voluntário da condenação , no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004554-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CX CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004554-25.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIA DE CAMPOS MACIEL Parte Ré: RÉU: CX CONSTRUCOES 

LTDA, TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A, SPE 

SKY VIEW PAIAGUAS EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. ANTONIA DE 

CAMPOS MACIEL, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente AÇÃO DE EXIGIR CONTAS em face de CX 

CONSTRUÇÕES LTDA, TRADEINVEST – INVESTIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO S/A e SPE SKY VIEW PAIGUÁS EMPREENDIMENTOS 

LTDA, também qualificadas na exordial, suscitando em síntese ter 

adquirido 04 (quatro) imóveis no empreendimento Edifício Sky View 

Paiaguás, ao que houve distrato quanto a um dos imóveis (apartamento de 

n. 1.102). Alega a requerente que apesar da aquisição e dos pagamentos 

realizados, não houve edificação do empreendimento. Pretende, assim, a 

prestação de contas quanto ao empreendimento, com detalhamento do 

destino dos valores pagos pela autora, bem como informação acerca dos 

valores em caixa para o empreendimento, as garantias da edificação, 

liquidez patrimonial dos réus e bens que possuem para a empreitada. A 

requerente distribuiu a presente demanda invocando conexão destes 

autos, com a demanda de n. 1035440-41.2017.8.11.0041, em trâmite neste 

Juízo. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com relação à 

conexão invocada pela autora como forma de justificar a distribuição por 

dependência da demanda a este Juízo cobra relevo destacar que o art. 55 

do atual códex processual civil estabelece: “Reputam-se conexas 2 

(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.” Pois bem, a presente demanda é uma ação onde a autora, na 

qualidade de adquirente de unidades do empreendimento Edifício Sky View 

Paiaguás pretende obter a prestação de contas dos valores despendidos 

pela mesma na aquisição dos imóveis. Doutro lado, na demanda 

1035440-41.2017.8.11.0041 refere-se a Ação de Rescisão Contratual c/c 

Indenização por Perdas e Danos e Obrigação de Fazer, com Pedido de 

Antecipação de Tutela Específica de Urgência Initio Litise Inaudita Altera 

Pars interposta por CX CONSTRUÇÕES LTDA em face de TRADEINVEST – 

INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S/A e SPE SKY VIEW PAIGUÁS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, que possui como objeto a intenção da autora 

daquela demanda e, restituir as cotas da SPE SKY VIEW PAIAGUAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA., cedidas aos demandados, além do pagamento 

de danos. Nas palavras de Moacyr Amaral Santos, “conexão é um vínculo, 

um nexo, um elo entre duas ou mais ações, de tal maneira relacionadas 

entre si que faz com que sejam conhecidas e decididas pelo mesmo juiz, 

e, às vezes, até no mesmo processo. É um vínculo que entrelaça duas ou 

mais ações, a ponto de exigir que o mesmo juiz delas tome conhecimento e 

as decida.” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. Vol.I. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p. 263). Esse instituto pressupõe, portanto, a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum elo, uma 

relação de afinidade, o que mostra que o alcance da regra em questão tem 

sido alargado, de maneira a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no 

texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente a parcial. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery 

anotam: “Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma 

de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. A igualdade de 

todos os componentes da causa de pedir (próxima e remota) é exigida 

para a configuração de litispendência ou coisa julgada, que se 

caracterizam quando há duas ou mais ações idênticas (CPC 301 §2º). 

Uma ação só é idêntica à outra se contiverem ambas as mesmas partes, o 

mesmo pedido (mediato e imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e 

remota).” (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2007, p. 

360). Não verifico, assim, conexão da aludida demanda com a presente 

ação, pois é certo que inexiste identidade de partes, ou mesmo de pedido 

(mediato ou imediato) e/ou, ainda, causa de pedir (próxima ou remota), não 

ocorrendo, assim, qualquer das hipóteses do art. 55 do CPC. Mutatis 

Mutandis, “Ação de Prestação de Contas e Ação de Execução. Conexão. 

Continência. Precedentes da Corte. 1. Diante da ação de prestação de 

contas e da execução de duplicatas não há qualquer sinal de possível 

prejudicialidade a indicar a reunião dos processos sob o timbre da 

conexão ou da continência, não havendo falar em violação dos 

dispositivos mencionados, nem, tampouco, colhe êxito o dissídio, diante da 

realidade destes autos. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp 

451.128-PR) Assim sendo, rejeito a conexão alegada na exordial, devendo 

ser respeitada a livre distribuição e o Juízo natural, ao que determino a 

devolução dos autos à 10ª Vara Cível da Comarca. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de abril de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito CUIABÁ, 3 de abril de 2018. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA 

SABOIA RIBEIRO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027787-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO OAB - 

MT22999/O-O (ADVOGADO)

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO LIONS DA VISAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027787-85.2017.8.11.0041 Parte Autora: 
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AUTOR: CATARINA JESUS DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO LIONS DA 

VISÃO Vistos. CATARINA JESUS DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos em epígrafe, ingressou com a presente EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS 

em face do INSTITUTO LIONS DA VISÃO, também qualificada na exordial, 

suscitando ter realizado cirurgia oftalmológica para a correção de uma 

lesão denominada como “Pterígio” no dia 10/2/2017 no Instituto Lions da 

Visão, sendo certo que do aludido procedimento médico decorreram 

sequelas. Pretende a autora o prontuário médico, que foi negado foi 

negado de forma verbal sem qualquer justificativa, e mesmo após 

notificação extrajudicial (doc.03) protocolada na data de 21/07/2017. Em 

decisão do id. 10285437 deferiu-se o pedido inaugural determinando-se 

que o requerido apresentasse os documentos solicitados, quais sejam: o 

prontuário médico e quaisquer outros documentos relativos à autora e ao 

procedimento cirúrgico mencionado na inicial que estejam em posse do 

Réu, sob pena de outras medidas necessárias ao cumprimento da medida 

(art. 139, IV c/c parágrafo único do art. 400, ambos do NCPC). Expediu-se 

mandado de citação e intimação do requerido (id. 10301552). A requerente 

compareceu nos autos, e aditou a inicial (id. 10436245), com o intuito de 

ser realizada Perícia Médica no olho lesado da autora, com o fim de apurar 

a ocorrência dos requisitos da responsabilidade civil (ação, dano, nexo 

causal e culpa), justificando a necessidade da realização da aludida prova 

em face a avançada idade da autora. O requerido foi citado e intimado (id. 

10668968), ao que apresentou os documentos do id. 10706995 - Pág. 

3/11. Instou-se a autora a se manifestar acerca dos documentos 

colacionados, ao que a mesma reiterou o pedido para realização de perícia 

médica (id. 11372700). É o necessário relato. Fundamento e Decido. A 

antecipação da prova pode ser requerida nos casos em que haja fundado 

receio de que venha a se tornar difícil ou impossível a verificação de 

determinados fatos no curso do processo (CPC/15, art. 381, inc. I). 

Trata-se da hipótese tradicional de produção antecipada de prova, em que 

há risco de que a prova não possa ser adequadamente produzida (ou 

tenha se tornado inviável) no momento da sua produção no curso de um 

processo. Existe, entretanto, outros dois casos em que o CPC/15 

autorizou a antecipação da prova sem o requisito da urgência. O primeiro 

consiste na possibilidade de a prova a ser produzida ter a potencialidade 

de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

controvérsias (CPC/15, art. 381, inc. II). Tal hipótese está em consonância 

com a diretriz fundamental do CPC/15, que estimula a resolução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º). Nesse caso, as partes 

serão as destinatárias principais da prova. A partir dela, terão mais 

elementos para construir um acordo ou desenvolver uma proveitosa 

mediação. O inciso III do art. 381 do CPC/15 admite a antecipação da prova 

como forma de a parte obter prévio conhecimento dos fatos. Também não 

se cogita de urgência ou da controvérsia existente no âmbito do direito 

material. O objetivo é obter um lastro probatório mínimo. Trata-se de 

hipótese em que, a partir da prova, as partes poderão avaliar suas 

chances de êxito em futura demanda (judicial ou arbitral). Disso decorre 

que a antecipação da prova poderá conduzir as partes a eventualmente 

não proporem demanda alguma. Assim sendo, defiro a antecipação da 

prova pleiteada pelo requerido, consistente na perícia médica da autora, 

na forma do que estabelece o art. 381 e seus incisos. Doutro lado, 

determino: a) Citação do requerido, quanto a prova a ser produzida, 

facultando-lhe a apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

ressalvando-lhe a impossibilidade de apresentação de defesa ou recurso, 

bem como a possibilidade de requerer a produção de qualquer prova no 

mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a 

sua produção conjunta acarretar excessiva demora, tudo nos termos dos 

§§ 1º a 4º do artigo 382, CPC/2015. b) Intime-se a autora, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente os quesitos a serem respondidos pelo 

perito. Visando a produção da referida prova pericial, nomeio o Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com endereço À Rua 24 de outubro n. 

827, sala 08, galeria 24 de outubro, B. popular, Cuiabá, MT, telefones: (65) 

2127-8022 e celular (065) 99631-9447, com endereço eletrônico: 

robertoazevedo1958@gmail.com, para realizar a perícia pleiteada nos 

autos. 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. Os honorários serão arcados pelo Estado de Mato 

Grosso, ao que deverá ser oficiado à SEFAZ solicitando-lhe o depósito do 

referido valor, no prazo de 10 (dez) dias, visando custear a perícia 

determinada nestes autos. Após a apresentação de quesitos pelas partes, 

intime-se o profissional nomeado acerca do encargo estabelecido nesta 

ocasião, ao que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se aceita o 

encargo, ressalvando-lhe que o processo é acobertado pela gratuidade, e 

os honorários arbitrados serão custeados pelo Estado. Na hipótese de 

aceitação, deve o perito informar a qualificação completa, apresentando 

currículo com comprovação de eventual especialização, bem como fixar 

dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as partes serem 

informadas da referida designação. Informe o perito que as intimações 

serão encaminhadas através de seu endereço eletrônico (inciso III do § 2º 

do art. 465 do CPC). O laudo pericial deve ser apresentado 30 (trinta) dias 

após o início dos trabalhos pelo perito judicial. Com a apresentação do 

laudo pericial, intime-se as partes para no prazo comum de 05 (cinco) dias 

se manifestarem acerca da aludida prova. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de abril de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito 

CUIABÁ, 3 de abril de 2018. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018266-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1018266-19.2017.8.11.0041. Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA PAULA Parte Ré: EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. A parte 

devedora compareceu aos autos informando o cumprimento voluntário da 

condenação imposta (id. 12482709 pág. 01/03, 12482704, 12482706 e 

12482705). A parte credora manifestou a sua concordância com o valor 

do depositado, requerendo o seu levantamento (id. 12482710). 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. 12482710 pág. 

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

procuração de (id. 8109891 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018291-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA 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:

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 Processo: 1018291-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MONICA PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Dê-se vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021393-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021393-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDEVALDO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para indicar o 

número correto do Cadastro de Pessoa Física (CPF), no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019193-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FIGUEIRA PALERMO (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 Processo: 1019193-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA FIGUEIRA PALERMO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando que não houve a perícia 

médica por falta de documentos médicos, intime-se a parte autora para 

complementar os documentos médicos, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024119-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GARCIA (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 DESPACHO Processo: 1024119-43.2016.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CESAR GARCIA Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se a parte autora para que junte o comprovante de endereço legível, 

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: 1017828-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO 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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho 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 DESPACHO Processo: 1007265-03.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 379.779,64; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32)/[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: DANIELA CAROLINA DIAVAN Parte Ré: RÉU: BANCO DO 

BRASIL S.A Defiro os pedidos de Id. 12509969. Expeça-se ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis - Títulos e Documentos da Comaca de 

Brasnorte, Estado do Mato Grosso para que cumpra a decisão deste juízo 

no sentido de proceder à liberação das hipotecas firmadas como garantia 

do pagamento da cédula 20/22001, devendo realizar a baixa e liberação 

das hipotecas das matrículas daquela circunscrição de n. 5.307, (registro 

19), Fazenda Flor Bonita II, de n. 5.308, (registro 52) Fazenda Fazenda 

Flor Bonita III, e de n. 5309 (registro 58) Fazenda Flor Bonita IV. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de abril de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023933-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA IRENE ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023933-83.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROMILDA IRENE ROCHA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Considerando que a autora já possui 18 anos, 

intime-se a parte autora para regularizar a representação, no prazo de 10 

(dez) días. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005495-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MACORIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005495-72.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 316.453,39; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ADEMIR MACORIM DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL 

LTDA 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. CUIABÁ, 3 de abril de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1163676 Nr: 37415-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIEL PEREIRA DA MATA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 392300-2/2018 no 

valor de R$ 4.722,76.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083334 Nr: 3125-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:20683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 392298-7/2018 no 

valor de R$ 13.929,42.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947554 Nr: 58864-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ IZIDORIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/O, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOSE EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 392297-9/2018 no 

valor de R$ 21.596,19.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131700 Nr: 23746-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DE ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 392291-P/2018 no 

valor de R$ 8.062,48.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087278 Nr: 4862-49.2016.811.0041

 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: DAYANE ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 392962-0/2018 no 

valor de R$ 11.275,59.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 803939 Nr: 10398-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ESPERANCIN GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER WILSON GOMES - 

OAB:10.187-4/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES. - OAB:12.009

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 392290-1/2018 no 

valor de R$ 39.488,32.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1054569 Nr: 48572-56.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 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

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 392964-7/2018 no 

valor de R$ 7.180,03.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069845 Nr: 55327-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIS POSSEIROS, IVANILDO SAMPAIO 

NUNES, EVANIR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BARROS MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:23087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 Cite-se a requerida Evanir Paranhos da Silva (CPF n. 536.421.801-59)no 

endereço encontrado nas buscas dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e 

BACENJUD, com as advertencias legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879167 Nr: 16282-22.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA E BOMBEIRO 

MILITAR DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILAGE TELECON - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT

 Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS 

C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C LIMINAR ajuizada por Associação dos 

Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso em desfavor 

da Global Vilage Telecon - GVT.

As partes entabularam acordo às fls. 204/207, requestando pela sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado às fls. 

204/207 e, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º, do 

CPC.

Honorários advocatícios na forma acordada.

Transitado em julgado, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933256 Nr: 51051-56.2014.811.0041

 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: DEIJANIRA FERNANDES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Verifico que a parte autora apesar de devidamente intimada para trazer 

aos autos cópia de documentos indispensáveis, deixou transcorrer o 

prazo in albis.

Determina o art. 320 do CPC, que “a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação”.

 Não bastasse, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito em face de 

não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c §1º, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito.

Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua restituição à Requerente, mediante recibo nos 

autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do 

art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Transitado em julgado, arquive-se o feito com as devidas baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327134 Nr: 330-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:12.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Em atenção ao artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte autora acerca da 

petição de fls. 449, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 795184 Nr: 1512-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO, 

MARIA FATIMA DE CAMARGO, MARIA AUXILIADORA PEREIRA SILVA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Fábio de Camargo - 

OAB:20297/O, JANAINA HELIODORO ALVES - OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 Cite-se a requerida Maria Auxiliadora Pereira Silva Camargo no endereço 

indicado no mandado de fls. 52.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 874344 Nr: 12904-58.2014.811.0041

 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: ELYSSA DE CARVALHO ARANTES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A

 Designo audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2018 às 14 

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 

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.: 898197 Nr: 28472-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIVA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, KAME 

SISTEMAS DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO RIBEIRO NUNES 

DOMINGUES - OAB:14.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - OAB:17.575, 

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - OAB:17844, 

PAULO CÉSAR PEREZ - OAB:97701, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685/O

 A decisão de fls. 99/99/verso contem evidente erro material, visto que foi 

concedida a gratuidade da Justiça para a parte autora, sendo que sequer 

houve pedido nesse sentido.

Assim, revogo a concessão da gratuidade da justiça para a parte autora.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir em audiência de instrução, justificando sua necessidade, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 64131 Nr: 5765-51.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATAVENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, EBENEZER SOARES BELIDO -PROC. 

SANEMAT - OAB:2774, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, RUTH MARTA SERRA NASSER PAQUER - 

OAB:7840/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) CRISTIANY GUIRRA CORTE

) para devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do 

artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100335 Nr: 10693-78.2016.811.0041

 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: JANAINA FERNANDES DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

RICARDO SAAD, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524B, 

SANDRA REGINA FRANCO LIMA - OAB:161660/SP

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, b)DEFIRO a produção 

das provas documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal das 

partes, sob pena de confissão;c)Oportunizo as partes apresentar em 

Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das questões de fato 

e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os sujeitos 

processuais;d)Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, o perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, CRM 1043, Médico Perito 

da Justiça do Trabalho, Professor de Medicina Legal da UFMT, dentre 

outras inúmeras qualificações, com endereço na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, Hospital Amecor, nº 898, Bairro Baú, Cuiabá/MT, 

telefone nº (65) 3612-7033, email: ivanantoniovieira@terra.com.br. 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. Intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. A seguir, 

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.e)Uma vez que a prova 

pericial foi requerida por autor e réus, os honorários periciais serão 

rateados, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada 

um;f)Designo audiência de instrução para o dia 03 de agosto de 2018 às 

13h30. 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;g)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;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815823 Nr: 22275-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302/MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Código 815823

Vistos.

Antes da apreciação do pleito do exequente, tendo como norte que a 

execução deverá ser processada através do meio menos gravoso ao 

executado, e ainda, com vista na vedação da legislação instrumental em 

prolação de decisões que surpreendam as partes (art. 9º e 10) e ante o 

princípio da cooperação (art. 6º, CPC), diga o exequente, em 10 (dez) 

dias, acerca do pleito do executado de fls. 377/379 e cálculo de fls. 

380/382.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de abril de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069845 Nr: 55327-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIS POSSEIROS, IVANILDO SAMPAIO 

NUNES, EVANIR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BARROS MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:23087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 Diante da concessão de liminar em sede de agravo de instrumento (fls. 

473/475), expeça-se mandado de imissão da parte Requerente na posse 

do bem descrito na inicial (lote 30, Quadra V-B, do Loteamento Shangrilá, 

1ª Zona do Distrito Coxipó da Ponte, em Cuiabá-MT, registrado sob a 

matrícula nº. 37.274, junto ao Cartório do 5º Oficio Serviço Notarial da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Capital).

Antes, porém, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte ré ou terceiro 

que estiver no imóvel para a desocupação voluntária.

 Transcorrido o prazo sem a desocupação, expeça-se mandado de 

desocupação e imissão de posse, devendo para tanto, o Oficial de Justiça 

agir com a devida cautela, ficando autorizada ordem de arrombamento e 

uso de reforço policial, em sendo necessário.

No mais, proceda-se à abertura do terceiro volume a partir das fls. 401.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069845 Nr: 55327-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIS POSSEIROS, IVANILDO SAMPAIO 

NUNES, EVANIR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BARROS MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:23087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 Ante o exposto, REVOGO a decisão que concedeu a tutela provisória de 

urgência às fls. 50/51.Proceda-se com o recolhimento do mandado de 

desocupação e imissão de posse.No mais, intimem-se o reconvindo/autor 

Matheus Eduardo Zeferino da Mata para apresentar impugnação à 

contestação e resposta à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

343, §1º, do CPC).Por fim, cite-se a terceira/reconvinda Evanir Paranhos 

da Silva para apresentar resposta à reconvenção, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 343, §§ 1ºe 3º, do CPC). Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069845 Nr: 55327-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIS POSSEIROS, IVANILDO SAMPAIO 

NUNES, EVANIR PARANHOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA BARROS MARQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:23087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20.898-O/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para AUTORIZAR 

a imissão da parte Requerente na posse do bem descrito na inicial (lote 30, 

Quadra V-B, do Loteamento Shangrilá, 1ª Zona do Distrito Coxipó da 

Ponte, em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula nº. 37.274, junto ao 

Cartório do 5º Oficio Serviço Notarial da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Capital).Antes, porém, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte ré ou 

terceiro que estiver no imóvel para a desocupação voluntária. 

Transcorrido o prazo sem a desocupação, expeça-se mandado de 

desocupação e imissão de posse, devendo para tanto, o Oficial de Justiça 

agir com a devida cautela, ficando autorizada ordem de arrombamento e 

uso de reforço policial, em sendo necessário.No mais, para consulta de 

endereço em sistemas de órgãos públicos e setores privados é 

necessário que informe o número do CPF.Assim, intime-se a parte autora 

para que forneça o número do CPF da parte ré ou manifeste-se no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051336 Nr: 47113-19.2015.811.0041

 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: ALINE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO KENJI MOGARI, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.475/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JR - OAB:8578

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO, rejeitando-se a 

denunciação à lide feita pela requerida Unimed Cuiabá-MT;b)REJEITO a 

preliminar de inépcia da petição inicial formulado pela ré Unimed 

Cuiabá-MT;c)Acolho a preliminar de inépcia parcial da petição inicial ante a 

ausência de pedido expresso de indenização por danos 

materiais;d)DEFIRO a produção das provas documental, testemunhal, 

pericial e depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão; (...) 

;f)Para a realização da perícia serão nomeados 02 (dois) profissionais: um 

médico e um dentista. Na área médica, nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, o perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, 

CRM 1043, Médico Perito da Justiça do Trabalho, Professor de Medicina 

Legal da UFMT, dentre outras inúmeras qualificações, com endereço na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Hospital Amecor, nº 898, Bairro 

Baú, Cuiabá/MT. Na área odontológica, nomeio para realização da perícia o 

Dr. Wissem Khalil, CRO 2966, Mestre em Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial e Implantodontia, com endereço na Clínica INSTITUTO 

VIVAN sito na Rua: Comandante Costa n° 1628 Bairro: Centro Sul CEP 

78020-400, Esquina da rua Tenente Thogo da Silva Pereira com a rua 

Comandante Costa, (...) 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. Intime-se o 

perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. A seguir, 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.g)Uma vez que a prova pericial foi requerida por todas as partes, o 

pagamento dos honorários periciais será rateado, na proporção de 1/3 

(um terço) para cada um dos litigantes.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327087 Nr: 302-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FARIA DE MIRANDA, FLAVIO FARIA DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601/MT, IASNAIA POLYANA GUSMÃO SAMPAIO - 

OAB:7.601

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 232/233, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1290534 Nr: 5081-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO ENO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DIAS, JURUENA 

EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apense-se à ação nº 6681-51.1998.811.0041 código:87664.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084104 Nr: 3467-22.2016.811.0041

 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: CLOVIS WILSON CAPOBIANCO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA QUEIROZ E GARÓFALO LTDA, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A, ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A, MARCELO 

HENRIQUE DE MATTOS - OAB:7018, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12007

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 818331 Nr: 24690-36.2013.811.0041

 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: ADINALDO FLÁVIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

SOMA CHEVROLET, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC c/c artigo 18 do 

CDC e artigo 186 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

condenar solidariamente as requeridas Gramarca Distribuidora de 

Veículos Soma e General Motors do Brasil (Chevrolet) a reembolsarem ao 

autor o valor pago pelo automóvel, qual seja R$ 82.896,00 (oitenta e dois 

mil oitocentos e noventa e seis reais), consoante nota fiscal de fl. 20, 

acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

desembolso. Condeno ainda a requerida as requeridas Gramarca 

Distribuidora de Veículos Soma e General Motors do Brasil (Chevrolet) ao 

pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

corrigido da data do arbitramento pelo índice INPC, na forma da Súmula 362 

do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A 

liberação do pagamento da condenação ficará condicionada a restituição 

do veículo desembaraçado de qualquer ônus, tais quais, impostos, multa e 

acompanhado do DUT (documento único de transferência), o qual deverá 

ser entregue em local, data e horário a ser indicado pela parte requerida 

Gramarca Distribuidora de Veículos Soma.Em razão da sucumbência 

condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Transitada 

em ju lgado a  sen tença e  nada sendo requer ido , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1135650 Nr: 25362-39.2016.811.0041

 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: ELIZANGELA APARECIDA INÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE ASSIS DA SILVA, ANTONIO LOPES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:N°15084

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de instituir a passagem 

forçada, reconhecendo o direito da autora à passagem por meio do trajeto 

de frente para os lotes 29 e 28, com aproximadamente 1,5m (um metro e 

meio) de largura até a Rua 07.Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com 

fulcro no art. 86 do CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada 

parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos 

(arts. 85, §14 c.c 86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade 

de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007833-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYZE PACHECO SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (RÉU)

ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 

DO SISTEMA PETROBRAS (RÉU)

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO (RÉU)
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UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007833-19.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 150.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PLANOS DE SAÚDE, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LAYZE PACHECO SAMPAIO Parte Ré: 

RÉU: UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO 

BRASILEIRA DE BIOENERGIA-ASSOBIO, ASSOCIACAO DE 

FUNCIONARIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA 

PETROBRAS Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS que promove LAYZE PACHECO SAMPAIO em face de UNIMED 

ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BEM 

BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ASSOCIAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E DO SISTEMA 

PETROBRÁS – AFSEMSP e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOENERGIA - 

ASSOBIO. A Requerente conta que é beneficiária do Plano de Saúde 

administrado pela empresa UNIMED ANGRA DOS REIS desde 02/02/2016 e 

que mantem todos os pagamentos em dia. Aduz que alguns meses após a 

contratação do plano foi diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama, 

razão pela qual iniciou imediatamente o tratamento, o qual ainda não foi 

finalizado. Ocorre que no dia 19/02/2018, ao comparecer à Clínica 

ONCOCENTER para uma consulta, foi informada que o seu plano de saúde 

havia sido cancelado na data de 31/01/2018, sem que a autora tenha sido 

comunicada e mesmo com a mensalidade paga. Conta ainda que tentou 

entrar em contato com as requeridas Unimed Angra dos Reis e Bem 

Benefícios Administradora de Benefícios LTDA para saber o motivo do 

cancelamento do plano, mas não obteve respostas, e que a Associação 

Brasileira de Bioenergia (ASSOBIO) informou que o cancelamento do plano 

pode ter sido ocasionado pelo uso excessivo do mesmo. Pretende a 

antecipação de tutela para o fim de obter o imediato restabelecimento do 

plano de saúde, possibilitando à autora o uso de todos benefícios 

abrangidos e necessários a sua saúde. 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. No 

caso, porém, tratando-se de antecipação de tutela específica, prevista no 

artigo 497 do CPC e 84,§ 3º, do Código de Defesa do Consumidor, 

limita-se, para sua concessão, a análise da relevância do fundamento da 

demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final, vejamos: 

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 

fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. (...) Art. 84. Na ação que tenha por objeto o 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 3º, Sendo relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante 

justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou 

modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Parágrafo 

acrescentado pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)”. Como se vê, dispõem os 

artigos 497 do Código de Processo Civil e 84, do Código de Defesa do 

Consumidor, que na ação que tenha por objeto o cumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação, inclusive liminarmente, ou determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Na 

espécie o relevante fundamento da demanda vem demonstrado pelos 

documentos contidos nos autos, tais como os comprovantes de 

pagamento da mensalidade do plano e a negativa de agendamento das 

consultas e exames. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

decorre do risco de manutenção do estado atual, com a negativa de 

cobertura de procedimento necessário à manutenção da saúde da 

paciente. In casu, restou incontroverso a relação contratual entre 

reclamante e reclamada, bem como a urgência que o caso requer, haja 

vista a requerente estar em tratamento de neoplasia maligna de mama, 

necessitando do adequado acompanhamento para o restabelecimento total 

de sua saúde. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência específica 

liminarmente para o fim de determinar que as requeridas MANTENHAM o 

contrato entabulado entre as partes e, caso já cancelado, que o 

RESTABELEÇAM, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízos de 

outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à 

decisão judicial. 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 10h30 - Sala: Conciliação 07, 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). 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. Em face da urgência sirva-se a presente de mandado. Distribua-se 

ao Oficial Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007844-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007844-48.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.310,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEILA CARLOS DOS SANTOS 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C.C 

DANO MORAL C.C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por LEILA CARLOS 

DOS SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO. 

Aponta a parte reclamante que titular da UC n. 6/1517201-8, sendo que as 

faturas dos meses de SETEMBRO/2017 (R$ 127,23) e DEZEMBRO/2017 

(R$ 170,89) não correspondem ao consumo real, estando acima da média 

de consumo. Apesar de reclamações feitas via administrativa, a ré nada 

fez para sanar o impasse apresentado. Não bastasse, a ré realizou o 

corte de energia na unidade consumidora. Assim, pleiteia em sede liminar 

pelo restabelecimento dos serviços de energia na unidade consumidora 

indicada na inicial. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que 
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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 não merece 

prosperar frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. A 

despeito das razões veiculadas na inicial tenho que não ficou 

demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito invocado, 

máxime se levar em conta que os valores cobrados nas faturas discutidas 

não destoam de forma exorbitante da média de consumo das demais 

faturas, consoante extrato encartado junto ao ID n. 12442518. Ademais, 

ausente o perigo de dano já que as faturas são referentes aos meses de 

setembro/2017 e dezembro/2017, e, somente agora vem em juízo rogando 

providências. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido 

liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. 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 11h – Sala 7, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007723-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DE AVILA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007723-20.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 25.742,42; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RAIMUNDO DE AVILA COSTA Parte Ré: RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL c.c TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

RAIMUNDO DE AVILA COSTA, em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. 

Aponta a parte reclamante que é titular na unidade consumidora sob o nº. 

73727-5, sendo que a fatura relacionada ao mês de março/2018 (R$ 

742,42) veio cobrando valores exorbitantes que não correspondem ao 

consumo real. Pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim 

de determinar que a reclamada restabeleça o fornecimento de água na 

unidade consumidora indicada na inicial, bem como se abstenha de inserir 

o nome nos 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 valor exorbitante 

cobrado na fatura discutida e a diferença de consumo apresentada no 

histórico de consumo lançado em anexo à inicial, que dão suporte às suas 

alegações. 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 do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, que 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 de tutela de urgência, determinando que a 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de água na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. nº. 73727-5, no prazo de 48 horas, 

bem como SE ABSTENHA de lançar o nome da parte reclamante nos 

bancos de dados do SPC e SERASA, em relação ao débito questionado 

neste feito, e caso tenha efetivado a inscrição que proceda à exclusão 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$ 100,00 (cem 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 11h30 – Sala 7, 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). Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo constar 

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 entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007563-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PAIVA FRUTUOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELISE (RÉU)

VANDERLEI (RÉU)

MARCIO AUGUSTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007563-92.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 90.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707)/[POSSE, IMISSÃO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

LIMINAR, Intimação / Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: MARTA PAIVA FRUTUOSO Parte Ré: RÉU: MARCIO AUGUSTO DA 

SILVA, VANDERLEI, EVELISE Considerando a edição e publicação da 

Resolução nº 006/2014/TP, tornada pública no DJE nº 9291, publicado em 

09/05/2014, que alterou a competência para o processo e julgamento das 

possessórias em geral na Comarca de Cuiabá (MT), determino a remessa 

destes autos ao Distribuidor para redistribuição à Vara Especializada de 

Direito Agrário, com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001494-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE LOPES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA BARBOSA REZENDE OAB - MT21276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Polliane (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001494-78.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 9.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

IVONETE LOPES SANTANA Parte Ré: RÉU: POLLIANE Trata-se de Ação de 

Despejo c/c Cobrança de Aluguéis com pedido de tutela antecipada 

proposta por IVONETE LOPES SANTANA em face de POLIANE MARIA DA 

SILVA CRUZ SOARES. Para tanto, aduz, que é proprietária do imóvel 

localizado na Rua 28, apto 301, bloco 13, bairro CPA III, setor 5, em 

Cuiabá/MT e que, tendo em vista que mora em Campo Verde/MT, locou a 

referida residência de forma verbal para a requerida, com a condição de 

que entabularam o contrato escrito futuramente, quando a autora fosse a 

Cuiabá/MT. Ocorre que após ter adentrado no imóvel a requerida se 

recusou a assinar o contrato de locação e autorizar a realização de 

vistoria, bem como se recusou a deixar imóvel. A parte requerida foi 

devidamente citada (certidão – Id. 4759370), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo in albis, sem apresentar contestação. Em 

manifestação de Id. 1924583, a requerente informou que a requerida 

desocupou o imóvel e entregou as chaves do apartamento à Autora. 

Posteriormente, em manifestação de Id. 11816367, a requerente pugnou 

pela aplicação dos efeitos da revelia e pelo julgamento antecipado da lide 

quanto ao despejo e pela desistência a ação quanto aos valores 

remanescentes de aluguel e danos ao apartamento. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A parte requerida foi regularmente citada, 

quedando-se revel, restando, destarte, não impugnados os fatos narrados 

na inicial, tampouco os valores ali apontados que se presumem 

verdadeiros (efeitos da revelia – CPC, art. 344). Como é sabido, o principal 

efeito da revelia é a presunção de veracidade dos fatos narrados na 

petição inicial, nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil. A pena 

de confissão decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz, 

necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos 

demais elementos constantes dos autos, caso contrariem a tese 

sustentada pela parte autora. Na hipótese concreta, as partes celebraram 

contrato de locação de imóvel inicialmente de forma verbal, pelo prazo de 

um mês, e transcorrido o prazo, a requerida se recuou a firmar um 

contrato escrito. Ademais, a autora relatou que recebeu diversas 

reclamações de outros moradores, conforme constam nas declarações de 

Id. 4643240, 4643241, 4643242 e 4643245, nas quais destaco a 

declaração da vizinha Maria de Fátima Dantas Correa: “Declaro para os 

devidos fins que testemunhei os seguintes fatos: Inquilina do apartamento 

301 está acabando com a ordem e respeito entre os vizinhos, trazendo 

riscos não só morais, mas também de vida, tendo em vista que depredou o 

local, atirou objetos em vizinhos, porte de arma branca, poluição sonora, 

vazamento no apartamento e ela não deixa ninguém entrar para consertar, 

causando danos no apartamento de baixo” Logo após a citação da 

requerida, a autora informou que a desocupação do imóvel e entrega das 

chaves. Em tal contexto, cumpriria à parte contrária a comprovação de 

fatos extintivos do direito alegado na inicial, a teor do que dispõe o art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil. De tal ônus, porém, não se 

livrou a parte requerida, pois deixou de contestar tempestivamente o feito. 

Ademais, não vislumbro qualquer óbice quando ao pedido de desistência 

da ação em relação aos alugueis e acessórios. Ressalta-se que 

consoante o art. 90, do CPC, proferida a sentença com fundamento no 

pedido de desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela 

parte que desistiu. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de despejo para confirmar a 

decisão que concedeu a tutela antecipada de Id. 4672490 e DECRETAR a 

rescisão do contrato de locação de imóvel verbal celebrado entre as 

partes. Em relação à cobrança dos valores, homologo o pedido de 

desistência da ação, formulado pela requerente. Em consequência, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas 

processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade para ela, 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. Quanto aos honorários advocatícios, tendo em vista a revelia e 

ausência de manifestação, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de abril de 2018. EMERSON 

LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016128-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ESTRABIS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016128-79.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LUANA ESTRABIS GOMES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Luana Estrabis Gomes em face de Porto Seguro 

Companhia 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\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 16\10\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 
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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. 7320600 ), bem como laudo pericial (Id. 10926026 ). 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 do pé esquerdo 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 (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 CUIABÁ, 28 de março de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019861-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CHAGAS ANTONIO (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 Processo: 1019861-87.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 8.775,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELVIRA CHAGAS ANTONIO Parte 

Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Elvira 

Chagas Antônio em face Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor 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 21/02/2016, 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 21/02/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Carência de Ação – 

Ausência de Cobertura Diante Da Dinâmica Dos Fatos No que tange à 

preliminar arguida referente a ausência de cobertura diante da dinâmica 

dos fatos, a seguradora alega que devido à queda do poste da empresa 

Energisa em cima do automóvel da parte autora, o seguro DPVAT não 

poderá incidir no presente caso, pelo fato que somente se enquadra nos 

casos de acidente de trânsito. Destarte, 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 29 de 458



(Id. 3685821 ), bem como laudo pericial (Id. 10267861 ). 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 21/02/2016 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 média repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 6.750,00 

(seis mil e setecentos e cinquenta reais), e a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor remanescente em R$ 

2.025,00 (dois mil 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 Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 2.025,00 (dois mil 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 (21/02/2016). 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: 1007787-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIWIDY SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007787-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DEIWIDY SENA 

Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Deiwid Sena move 

em desfavor de Bradesco Auto\RE Companhia de Seguros. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta 

indicada em Id. 12333338. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado 

em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020794-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020794-26.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LESSANDRA APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Lessandra Pereira dos 

Santos Neto 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 

06\05\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 06\05\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 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 - 

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: 1003771-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003771-67.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 1.579,94; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS NETO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Francisco Pereira dos Santos Neto 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 06\05\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 06\05\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 

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 - 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: 1010647-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES (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 Processo: 1010647-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Kleber Alves de Oliveira 

Gomes 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\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 13\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 – 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. 5894868 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10913103 ). 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\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 
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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). 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\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: 1012617-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR (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 Processo: 1012617-73.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Francisco de Sousa Alencar 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios de 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 

20\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\12\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, percebo que a autora ajuizou pedido 

administrativo em face da seguradora conforme Id. 6671351, 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. 6671351 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10807364 ). 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\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 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), invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo 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), totalizando o montante no valor de R$ 

4.893,75 (quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e setenta 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$ 4.893,75 (quatro mil e oitocentos e 

noventa e três reais e setenta 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 (20\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: 1012350-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MAXIMO DE PINHO (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 Processo: 1012350-04.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PAULO HENRIQUE 

MAXIMO DE PINHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Paulo Henrique Maximo de Pinho 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 05\08/2016, 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 05\08/2016. Passo a análise das preliminares 
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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. 6185270 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. 

6185270, 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. 6185266 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10858063 ). 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\08/2016, 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 

cinco reais), 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), 

totalizando o montante no valor de R$ 6.075,00 (seis mil 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$ 6.075,00 (seis mil 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 (05\08/2016). 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: 1025140-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO NEVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025140-20.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANSELMO NEVES DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Anselmo Neves de Arruda 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$ 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\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 30\05\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 
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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. 9445704 ), bem como laudo pericial (Id. 10916750 ). 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\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 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 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 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 (30\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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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 Processo: 1024172-87.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CRISLAINE SANTOS SANTANA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Crislaine Santos Santana 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 06\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 06\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 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. 9305745 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. 

9305745, 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. 9305745 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10916316 ). 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\06\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 cotovelo 

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 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$ 1.687,50 (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 (06\06\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 Processo: 1020099-72.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSEANE 

APARECIDA RODRIGUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Joseane Aparecida 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 14\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 14\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 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. 8323534 ), bem como laudo pericial (Id. 10918141 ). 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\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 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 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), 

totalizando o montante no valor de R$ 2.666,25 (dois mil e seiscentos e 

sessenta 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 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 2.666,25 (dois mil e seiscentos e sessenta 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 (14\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 Juiz(a) de Direito
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019079-46.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: EVERTON CLAUDINEI DE OLIVEIRA MAIA Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Everton Claudinei 

de Oliveira Maia 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 02\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 02\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 – 

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. 930574 8194905 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. 8194881 ), bem como laudo pericial (Id. 10918391 ). 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\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 

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 reais), 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 reais), totalizando o montante no valor 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 correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (02\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: 1022731-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE DA CUNHA (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 Processo: 1022731-71.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANDERSON JOSE DA CUNHA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Anderson José da 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$ 

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 

13\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 
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conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 13\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 – 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. 

930574 9115367 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 - 

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. 9115343 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10918564 ). 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\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 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 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 (13\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: 1021782-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA VIEIRA (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 Processo: 1021782-47.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

REGINALDO DA SILVA VIEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Reginaldo da Silva 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 06\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 06\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 – 
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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. 9007903 ), 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 06\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 

pélvica 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 (06\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: 1009802-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETILLYN CAROLINA NASCIMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1009802-06.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: KETILLYN CAROLINA 

NASCIMENTO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ketillyn Carolina Nascimento Rodrigues em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento na importância de R$ 32.500,00 

(trinta e dois mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29\05/2015, 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 as partes. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. 

Fundamento e decido. 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 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. 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$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Em perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto 

em Id. 10915847 , foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

parcial completa da mobilidade do “membro superior 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 10% (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$ 945,00 

(hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ou seja, 

inferior 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: 1025400-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JUAREZ LIRA CABRAL (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 Processo: 1025400-97.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUAREZ 

LIRA CABRAL Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Juarez Lira Cabral 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 18\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 18\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 

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. 9482433 ), bem como laudo pericial (Id. 10921015 ). 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\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 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). 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), 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 (18\06\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: 1024804-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA SOBRINHO (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 Processo: 1024804-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO 

BATISTA DE SOUZA SOBRINHO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por João Batista de Souza Sobrinho 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\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 15\10\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 
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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. 9397553 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 - 

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. 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. 9397553 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10922023 ). 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\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 do membro 

superior 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 

(15\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: 1015588-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (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 Processo: 1015588-31.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE 

CARVALHO ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Marlene Carvalho Rocha 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\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 18\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 
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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. 7850706 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. 7268981 ), bem como laudo pericial (Id. 10920033 ). 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\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 

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 a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT 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 (15\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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025261-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVILSON FERNANDES SIQUEIRA (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 Processo: 1025261-48.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DEVILSON FERNANDES SIQUEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o Sr. Perito para manifestar 

sobre a petição de Id. 11594636, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020545-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020545-75.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLAUDIANE DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Claudiane 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 24\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 24\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 
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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. 8684365 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 - 

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. 8684365 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10913258 ). 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 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 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 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013343-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA 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 Processo: 1013343-47.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA JOANA DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Maria Joana 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 15\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 15\11\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 
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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. 67490281 ), bem como 

laudo pericial (Id. 10911723 ). 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\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 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 (15\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: 1019216-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE ALMEIDA PERES JUNIOR (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019216-28.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OSVALDO DE 

ALMEIDA PERES JUNIOR Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Osvaldo de Almeida Peres Junior 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\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 10\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, percebo que a autora 

ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

8209619, 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. 8209616 ), bem como laudo pericial (Id. 10910891 ). 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\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 pé direito de leve repercussão avaliada 

em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se de R$ 2.362,50 (dois mil 

e quinhentos 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 quinhentos 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 (10\12\2016). Condeno 
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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: 1025099-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO SCREMIN NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT0010138A (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 Processo: 1025099-53.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 16.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MAXIMILIANO 

SCREMIN NETO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Tendo em vista que as assinaturas aportadas na 

procuração e na carteira nacional de habilitação são muito divergentes, 

intime-se a parte a parte autora para que ratifique a assinatura nos autos, 

no prazo de 10 (dez) días. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019681-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019681-37.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ANA ROSA DO NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ana Rosa do 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$ 

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 

06\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 06\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 – 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. 8265755 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10925127 ). 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\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 mão 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 a Porto Seguro Companhia 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 correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (06\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: 1014707-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1014707-54.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANDRE LUIZ DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por André Luiz 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 25\02\2017, ocasionando invalidez 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 44 de 458



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\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 – 

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. 6871040 ), bem como laudo pericial (Id. 10925281 ). 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\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 da estrutura 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 a 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 

(25\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: 1016493-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARLA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016493-36.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIA CARLA 

GOMES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Antônia Carla Gomes 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 30\06\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 30\06\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 – 

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. 7350966 ), bem como laudo pericial (Id. 10925411 ). 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\06\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 
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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$ 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 (30\06\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: 1015600-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NERIS DOS SANTOS (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 Processo: 1015600-45.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WALTER 

NERIS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Walter Neris 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 11\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 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 11\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 – 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 – 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. 7854557 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. 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 - Do Comprovante de 

endereço não apresentado pelo autor. O fato do autor não ter juntado 

comprovante de residência não gera nulidade nos autos, haja vista que o 

art. 282, II, do CPC, apenas exige a indicação do endereço, não fazendo 

menção a exigência obrigatória de documento comprovante o endereço. 

Pelo que se verifica da inicial, a parte autora cumpriu a exigência do 

aludido artigo, razão pela qual a preliminar deve ser afastada. Nesse 

sentido, eis o seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA RESIDÊNCIA DO 

AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É desnecessário impor à 

parte autora a apresentação de comprovante de endereço para fins de 

fixação de competência, já que o art. 282, II, do CPC impõe apenas a 

“indicação” do endereço, não havendo imposição legal acerca de sua 

comprovação para fins de fixação de competência. (Apelação nº 

5883/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013) Posto isso, rejeito a 

preliminar aventada. 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 a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 7854557 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10927303 ). 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\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. 
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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). 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$ 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 correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (11\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: 1024058-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WESLEY DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024058-51.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: THIAGO WESLEY DA SILVA CAMPOS Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Thiago Wesley da 

Silva Campos 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\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\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. 

9287895 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. 

9287895, 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. 9287884 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10927109 ). 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\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 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 
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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$ 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 (10\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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016060-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MOREIRA DO PRADO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016060-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO MOREIRA DO PRADO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por José Antônio Moreira do Prado 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\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 13\03\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 – 

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. 7312951 ), bem como laudo pericial (Id. 10927852 ). 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\0216, 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 cervical 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\03\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: 1014915-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANY APARECIDA BARBOSA 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 Processo: 1014915-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: KAUANY 

APARECIDA BARBOSA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Kauany Aparecida Barbosa 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 30\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 
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breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro 30\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. 7134531 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. 

7134531, 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 53, V, 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. 7134500), bem como laudo pericial (Id. 11146800 ). 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\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 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 

(30\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: 1015381-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BONIFACIO PRACHEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015381-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO BONIFACIO 

PRACHEDES Parte Ré: RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por João Bonifácio Prachedes em face de Bradesco Auto/Re Cia 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 10\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 10\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 
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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. 

7252555 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 - 

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. 7252539), bem como laudo 

pericial (Id. 11147394 ). 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\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 Cia 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 (10\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 CUIABÁ, 3 de abril de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024946-20.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARCOS ANTONIO GONCALVES PEREIRA Parte 

Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Marco Antônio Gonçalves Pereira 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 06\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 06\05\0217. 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. 9421859 ), bem como laudo pericial (Id. 10926816 ). 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 
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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\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 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 ombro esquerdo 

de intensa repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), totalizando o montante no valor de R$ 5.906,25 

(cinco mil e novecentos 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 a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ao 

pagamento do importe de R$ 5.906,25 (cinco mil e novecentos 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 (06\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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Processo Número: 1019041-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019041-34.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LAUDELINA NASCIMENTO FERREIRA DE AGUILARES Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Laudelina Nascimento 

Ferreira de Aguilares 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\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 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. 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 

abreviada, 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, 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 de ocorrência do SAMU evidenciando 

o evento danoso (Id. 8191610 ), bem como laudo pericial (Id. 10926551 ). 

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 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\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 CUIABÁ, 3 de abril de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021783-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ 

CARLOS NATALINO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Luiz Carlos Natalino 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 19\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 19\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 – 

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. 9007909 ), bem como laudo pericial (Id. 10926685 ). 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\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 do tornozelo 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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT 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 

(19\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016758-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ELLEN 

MORGANA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Ellen Morgana 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\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 11\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 
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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. 7645631 ), bem como laudo pericial (Id. 11170701 ). 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\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 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 (11\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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R$ 8.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLEBIO SOARES PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Clébio Soraes Pereira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 08.500,00 (oito mil 

e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 21\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 21\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. 9090659 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 - 

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. 9090653), bem como laudo 

pericial (Id. 10925528 ). 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 
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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 21\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 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 (21\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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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 Processo: 1027411-02.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LARISSA 

MARQUES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Larissa Marques dos Santos 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 26\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 26\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. 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. 9693172 ), bem como laudo pericial (Id. 11461900 ). 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\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 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 (26\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 Processo: 1018869-92.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

THALINNY MORGANA MARQUES BRANCO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Thalinny Morgana Marques 

Branco 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 

21\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 21\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. 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. 8174722 ), bem como laudo pericial (Id. 10925358 ). 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 21\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 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 (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 (21\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 Processo: 1017019-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: PAULO ALMEIDA CAFE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Paulo Almeida Café 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\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 10\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 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 
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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. 7936044 ), bem como laudo pericial (Id. 11168040 ). 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\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 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 Porto Seguro Companhia 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 correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (10\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031660-93.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

CLEDSON ADRIANO BUZZO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Cledson Adriano Buzzo 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\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 13\08\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 – 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. 10249288 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. 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. 10249288 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11505070). 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 
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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\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 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 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), 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) e 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), totalizando o montante de R$ 12.150,00 (doze mil e cento 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$ 12.150,00 (doze mil e 

cento 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 (13\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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016144-33.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 7.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ROCIO RAQUEL DIAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Rócio Raquel Dias em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 07.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 30\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 30\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 – 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 – 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. 7321774 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. 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 a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando o 

evento danoso (Id. 7321761 ), bem como laudo pericial (Id. 111739140). 

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 
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da invalidez”. Assim, considerando que o sinistro ocorreu em 30\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 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 (30\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021157-13.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: RAMON LIMA DOS REIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ramon Lima dos Reis 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\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 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 

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. 8765109 ), bem como laudo pericial (Id. 10923273 . 

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 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 (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 Processo: 1022198-15.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LAERCIO VALADIER NEVES DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Laércio Valadier Neves De 

Arruda 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\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 02\04\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. 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. 9059663 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10926485). 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\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). 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 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 

(02\04\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 Processo: 1021156-28.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SANDRA DIAS DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Sandra Dias 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 14\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 14\04\2017. Passo a análise das preliminares 
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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. 9185304 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. 

9185304, 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 a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 8764872 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10927037 ). 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\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 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 Porto Seguro Companhia 

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 correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(14\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028709-29.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOVINO ROSA DE CARVALHO Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jovino Rosa de Carvalho 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 (treze mil e quatrocentos e quarenta 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 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 
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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. 9883849 ), bem como laudo pericial (Id. 11473239). 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 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). 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$ 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 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012584-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO DAMASCENO (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012584-83.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIANA RIBEIRO 

DAMASCENO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Mariana Ribeiro Damasceno 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 22\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 22\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. 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 - Da ausência de documentos essenciais á 

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. 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. 6667300 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10850226). 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\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 
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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$ 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 (22\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: 1020868-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BARBOZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020868-80.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GABRIEL BARBOZA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Gabriel Barboza 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 07\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 07\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 – 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. 9258152 ), bem 

como laudo pericial (Id. 10922322). 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\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 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 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 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), totalizando o montante no valor de R$ 

5.906,25 (cinco mil e novecentos 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 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao 

pagamento do importe de R$ 5.906,25 (cinco mil e novecentos e seis reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 
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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 (07\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: 1021034-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS (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 Processo: 1021034-15.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: LUANA APARECIDA DE ALMEIDA MATIAS Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Luana Aparecida 

de Almeida Matias 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 19\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 19\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. 8745406 ), bem como laudo pericial (Id. 10926627). 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\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 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 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$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 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 (19\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: 1019522-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILINO FERREIRA DE SANTANA (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 Processo: 1019522-94.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOCILINO FERREIRA DE SANTANA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jocilino Ferreira de Santana 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 
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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 

24\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 24\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. 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. 8246548 ), bem como laudo pericial (Id. 10925848). 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\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 pé 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 (24\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: 1019857-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN MATOS DA SILVA BORGES (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 Processo: 1019857-16.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: NATHAN MATOS DA SILVA BORGES Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Nathan Matos da 

Silva Borges 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 24\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 24\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 – 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 
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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. 8286185 ), bem como laudo pericial (Id. 10926156). 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\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 mão esquerda 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 Porto Seguro Companhia 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 correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (24\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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015904-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE AJALA SCHEROCK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015904-78.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: WILLIAN DE AJALA SCHEROCK Parte Ré: 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Willian de 

Ajala Scherock 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. 12454131. 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: 1004129-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004129-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALINOR 

PAULO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que Alionor Paulo da Silva 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. 12181516. 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: 1020805-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE SOUZA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020805-89.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: EDILAINE SOUZA GOMES Parte Ré: 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Edilaine 

Souza Gomes 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. 12431724. 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 
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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: 1016117-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016117-84.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: DOMINGAS GOMES DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Domingas 

Gomes 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. 12431801. 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: 1001139-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001139-68.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: EDSON MORAES DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Edson 

Moraes 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. 12431918. 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: 1013767-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARIN DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013767-26.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE CLARIN DOS SANTOS Parte Ré: 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que José Clarin 

dos Santos 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. 12432008. 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: 1002373-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA AMARANTE DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002373-85.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: JESSICA AMARANTE DO NASCIMENTO Parte 

Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Jessica 

Amarante do Nascimento 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. 12432245. 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: 1004557-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1004557-14.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: CARLOS ROBERTO DE CASTRO FREITAS 

Parte Ré: EXECUTADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Carlos Roberto de Castro Freitas 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. 1228599. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 
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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: 1009223-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EUGENIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009223-58.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BRUNO EUGENIO DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Bruno Eugenio de Souza 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. 

12340882. 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: 1017845-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017845-63.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VANESSA RIBEIRO DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Vanessa Ribeiro de Souza 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. 12340961. 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: 1002449-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR RAMOS DO NASCIMENTO (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 Processo: 1002449-12.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: LINDOMAR RAMOS DO NASCIMENTO Parte Ré: EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Lidomar Ramos do Nascimento 

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. 12293063. 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: 1009180-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA MOREIRA MENDONCA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009180-24.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

KEILA MOREIRA MENDONCA GOMES Parte Ré: EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Keila Moreira Mendonça Gomes 

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. 12340696. 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: 1017826-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL SILVA DE LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017826-57.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MIZAEL SILVA DE LARA Parte Ré: EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Mizael Silva de Lara 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. 

12341060. 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
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Processo Número: 1006544-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006544-51.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ESPÉCIES DE CONTRATOS]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WANDERSON FERREIRA DA 

CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no Id 12239130. A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem condenação em honorários advocatícios. Custas processuais 

remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte requerente. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007028-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAZ VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007028-03.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: THOMAZ VIEIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Thomaz Vieira 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. 11670449. 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: 1022110-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1022110-74.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Marco Antônio dos Santos 

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\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 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 22\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, 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. 9048372 ), bem como laudo pericial (Id. 10926752 ). 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\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 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 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
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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 (22\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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018259-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJAIR DE SOUZA MOURA (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:

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 Processo: 1018259-27.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DJAIR DE SOUZA MOURA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Djair de Souza Moura 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\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 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 13\07\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 – 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. 8185780 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 - 

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. 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. 8109770 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10917529 ). 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\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 

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 (13\07\2016). Condeno ainda o requerido ao pagamento 
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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: 1015070-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI FREIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1015070-41.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

SHIRLEI FREIRES DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Shirlei Freires 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 02\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 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 02\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 – 

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. 7222183 ), bem como laudo pericial (Id. 10919894 ). 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\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 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 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), totalizando o montante no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos 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$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da 

data do sinistro (02\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: 1014257-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA GONCALVES (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 SENTENÇA Processo: 1014257-14.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VERONICA GONCALVES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Verônica Gonçalves 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\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 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 27\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 
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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. 6828501 ), bem como laudo pericial (Id. 10927243 ). 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\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 membro superior esquerdo de residual 

repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se de R$ 

450,00 (quatrocentos 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$ 450,00 (quatrocentos 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 (27\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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013234-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIOMAR FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1013234-33.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEIDIOMAR 

FERREIRA DA COSTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Cleidiomar Ferreira da Costa em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento na importância de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil 

e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 07\11/2015, 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 as partes. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. 

Fundamento e decido. 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 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. 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). Em perícia realizada em 

Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 10865680 , 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 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 
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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: 1011339-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA LUIZA SILVA PORTUGAL (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 Processo: 1011339-37.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 12.656,25; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

OLGA LUIZA SILVA PORTUGAL Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Olga Luiza Silva Portugal em face 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

12.656,25 (doze mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 15\08\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\08\2016. 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. 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. 6064675 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10844719 ). 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\08\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 joelho 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), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no 

valor de R$ 843,75 ( oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), totalizando o valor remanescente em R$ 6.243,75 (seiscentos 

mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta 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$ 6.243,75 (seiscentos mil e duzentos e quarenta e três reais 

e setenta 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 

(15\08\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: 1014869-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VICENTE DE MORAES (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 Processo: 1014869-49.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ADILSON VICENTE DE MORAES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Adilson Vicente de Moraes 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 03\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 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 03\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 
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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 - 

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 a certidão de 

ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (Id. 7110436 ), bem 

como laudo pericial (Id. 11153747 ). 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\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 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 

(03\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: 1021555-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TELES DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021555-57.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ TELES DE 

MENEZES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Luiz Teles de Menezes 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\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 07\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. 8831124 ), bem como laudo pericial (Id. 10915874 ). 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\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% (cinquenta 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, 
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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 (07\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: 1017739-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON ALBUQUERQUE SHELID (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017739-67.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ZILTON ALBUQUERQUE SHELID Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Zilton 

Albuquerque Shelid em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPAVT, 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\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 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 25\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 – 

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. 8039883 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 - 

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. 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. 8039868 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11173744). 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\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 pé esquerdo 

de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se 

de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 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) totalizando o montante no valor 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 
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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$ 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 

(25\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: 1017863-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DADA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017863-50.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALTER DADA NETO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Valter Dada Neto 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 03\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 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 03\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 - 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. 8056079 ), bem como laudo pericial (Id. 10916296). 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\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 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 (03\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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012329-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE BRAGA 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 Processo: 1012329-28.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 
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TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARINEIDE 

BRAGA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Marineide Braga 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 15\06\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 15\06\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. 7325402 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. 6163034 ), bem como laudo pericial (Id. 10913461 ). 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\06\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 pé 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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT 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 (15\06\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: 1014132-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ARAUJO LARA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014132-46.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GILBERTO DE 

ARAUJO LARA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Gilberto de Araújo Lara 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 21\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 21\11\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 
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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 – 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. 10927525 ), bem como laudo pericial (Id. 10916296). 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 21\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 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 

(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 

(21\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: 1016752-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEMOS EVANGELISTA (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 Processo: 1016752-31.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: THIAGO 

LEMOS EVANGELISTA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Thiago Lemos Evangelista 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 18\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 18\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. 7645342 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. 

9305745, 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 - Da ausência de documentos essenciais á 
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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 - 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. VII – 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. 7645342 ), bem como laudo pericial (Id. 10912373 ). 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\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 joelho esquerdo de intensa repercussão 

avaliada em 75% (cinquenta 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 (18\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: 1004721-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERAFIM DA PAIXAO (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:

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 Processo: 1004721-76.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO SERAFIM DA 

PAIXAO Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por João Serafim da Paixão 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 11\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 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\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. 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 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 4901324 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10926126 ). 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\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 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 
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cinco reais), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no 

valor de R$ 2.362,50 ( dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), totalizando o valor remanescente em 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 correção monetária 

pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (11\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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018852-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA RODRIGUES DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018852-56.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA 

CLAUDIA RODRIGUES DORILEO Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Ana Cláudia Rodrigues 

Dorilêo 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 27\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 27\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, 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. 8174074 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10924898). 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\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 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 a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Dpvat 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 (27\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: 1016759-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FIUZA 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 Processo: 1016759-23.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANUBIA 

FIUZA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Danubia Fiuza dos 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 05\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 05\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 

desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que opere no sistema 

de consórcio responsável pelas indenizações decorrentes de danos 
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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. 7645645 ), bem como laudo pericial (Id. 11161070). 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\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 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), invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior 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),totalizando o montante no valor de R$ 11.812,50 (onze mil e 

oitocentos 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 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos 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 correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (05\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: 1013820-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR CANDEIA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013820-70.2017.8.11.0041; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLENIR CANDEIA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Clenir 

Candeia 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 

21\08\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 21\08\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 – 

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. 6785607 ), bem como laudo pericial (Id. 10910877). 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 21\08\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 
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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 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 a Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento do importe de R$ .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 

(21\08\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: 1011864-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO VIEIRA 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011864-19.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCIANO VIEIRA 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Marciano Vieira 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 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 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 24\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, 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. 6112320 ), bem como laudo pericial (Id. 10526581 ). 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 da estrutura facial de leve repercussão 

avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se de R$ 6.750,00 

(seis mil e 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 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos 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 (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013954-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUDGERO DE SIQUEIRA (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:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013954-97.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JORGE LUDGERO DE SIQUEIRA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jorge 

Ludgero de Siqueira 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 24\12\2016, 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 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 24\12\2016. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – 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 foi 

abreviada, não há motivo para gerar fraude. 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. 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. 6800242 ), bem como laudo pericial (Id. 10859125). 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\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 Porto Seguro Companhia 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 correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (24\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
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019174-76.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: EDSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Edson Sebastião 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 08/04/2016, 

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 08/04/2016. 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 – 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. 8205228 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 
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ajuizou pedido administrativo em face da seguradora conforme Id. 

8205228, 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 - Do Comprovante de endereço não 

apresentado pelo autor. O fato do autor não ter juntado comprovante de 

residência não gera nulidade nos autos, haja vista que o art. 282, II, do 

CPC, apenas exige a indicação do endereço, não fazendo menção a 

exigência obrigatória de documento comprovante o endereço. Pelo que se 

verifica da inicial, a parte autora cumpriu a exigência do aludido artigo, 

razão pela qual a preliminar deve ser afastada. Nesse sentido, eis o 

seguinte precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO FORMAL DA RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA - PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - 

RECURSO PROVIDO. É desnecessário impor à parte autora a 

apresentação de comprovante de endereço para fins de fixação de 

competência, já que o art. 282, II, do CPC impõe apenas a “indicação” do 

endereço, não havendo imposição legal acerca de sua comprovação para 

fins de fixação de competência. (Apelação nº 5883/2013, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, 

Publicado no DJE 05/11/2013) Posto isso, rejeito a preliminar aventada. 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. 8205236 ), bem como laudo pericial (Id. 10912935 ). 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 08/04/2016, 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 50% (cinquenta 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 (08/04/2016). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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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 Processo: 1012372-62.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VANDERLI GALLO 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Vanderli Gallo 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 05\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 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 05\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 – 

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. 6646532 ), bem como laudo pericial (Id. 10809210 ). 

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\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 
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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 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 (05\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: 1011898-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA MONTEIRO DE MORAIS (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011898-91.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA RAIMUNDA 

MONTEIRO DE MORAIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Maria Raimunda Monteiro de Morais 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\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 11\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 – 

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. 6115475 ), bem como laudo pericial (Id. 10519631 ). 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\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 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 (11\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: 1032278-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLITON IVAR ALVES PEREIRA (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:

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 Processo: 1032278-38.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELLITON 

IVAR ALVES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Elliton Ivar Alves Pereira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 
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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\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 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 03\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 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. 10333177 ), bem como laudo pericial (Id. 11499758 ). 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\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 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), 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 

centavos), totalizando o montante no valor de R$ 5.906,25 (cinco mil e 

novecentos 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 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 5.906,25 (cinco mil e novecentos 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 (03\06\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: 1012091-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO RUFINO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012091-09.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.550,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ARCELINO RUFINO DA CRUZ Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Arcelino Rufino da Cruz 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$ 13.550,00 (treze mil e 

quinhentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05\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 05\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. 9455048 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 
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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. 

9455048, 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 53, V, 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. 6133008 ), bem como laudo pericial (Id. 10920664 ). 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\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 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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 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 (05\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 Processo: 1014836-59.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ADONIAS DUARTE SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Adonias Duarte 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$ 13.550,00 (treze 

mil e quinhentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24\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 24\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 – 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. 6894296 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11152953 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 
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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\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 ombro 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 cinco 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 cinco reais e vinte e cinco centavos ais), 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 (24\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 Processo: 1022401-74.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: KENIA ALVES CARDOSO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Kenia Alves Cardoso em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.550,00 (treze 

mil e quinhentos e cinquenta 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 25\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. 9081957 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 - 

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. 9081963 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10923367 ). 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 
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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 

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 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 (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018904-52.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: VALDEIR SOARES SANTANA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Valdeir Soares Santana em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.550,00 (treze 

mil e quinhentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20\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 20\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 – 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. 8179018 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10923266 ). 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\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 direito de 

média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se 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 Companhia 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 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(2o\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: 1028735-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS MARTINS (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 Processo: 1028735-27.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SILAS MARTINS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Silas Martins em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 
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reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.550,00 (treze 

mil e quinhentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01\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 01\07\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 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. 9966836 ), bem como laudo pericial (Id. 11497867 ). 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\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 pé direito de 

média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se 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 Companhia 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 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(20\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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011412-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO CUNHA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1011412-09.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIS FERNANDO 

CUNHA DE ASSIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Luis Fernando Cunha de Assis em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.550,00 (treze 

mil e quinhentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01\03\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 01\03\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 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 
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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. 6072210 ), bem como laudo pericial (Id. 11160816 ). 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\03\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 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). 

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$ 1.350,00 (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 (01\03\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: 1023712-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023712-37.2016.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE PINTO DE 

FIGUEIREDO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010475-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1010475-96.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ROMARIO BORGES DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no Id 10914607. Compulsando os autos, 

verifico que a parte ré concordou com o pedido de desistência no Id 

11497017. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Custas processuais 

remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte requerente. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014212-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN PABLO CAMPOS QUIONES (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 SENTENÇA Processo: 1014212-10.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RUAN PABLO CAMPOS QUIONES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Ruan Pablo Campos Quiones em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta 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 
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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 a certidão de ocorrência do SAMU evidenciando 

o evento danoso (Id. 6824248 ), bem como laudo pericial (Id. 10910497 ). 

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 

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 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 a 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 (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031080-63.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ 

FLAVIO CARDOSO DO PRADO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Luiz Flávio Cardoso do Prado em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.550,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

30\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 30\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 

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 o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 10162131 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11501686 ). 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\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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 91 de 458



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 Porto Seguro Companhia 

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 correção 

monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do sinistro 

(30\06\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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[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WIVIAN 

OLIVEIRA DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Wivian Oliveira 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$ 13.550,00 (treze mil e 

quinhentos e cinquenta reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05\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 05\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 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 - 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. 10036479 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11486532 ). 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\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 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 

(05\06\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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TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDINEI 

MENDES FLAUZINO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Kauany Mesquita Silva, representada por 

seu genitor Valdinei Mendes Flauzino 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 01\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 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 01\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. II - 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: 1002954-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY APARECIDA FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002954-66.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KELLY 

APARECIDA FERRAZ MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório ajuizada por Kelly Aparecida Ferraz Martins em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. No caso, vislumbro que a 

parte requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 12426703. 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: 1003555-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO FERREIRA NEVES (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 Processo: 1003555-72.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FLORIANO FERREIRA NEVES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório ajuizada por Floriano Ferreira Neves em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. No caso, vislumbro que a parte 

requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 12426668. 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: 1003785-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BERNARDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003785-51.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

VALDENICE BERNARDO PEREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Valdenice Bernardo Pereira move em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada 
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em Id. 12267124. 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: 1018940-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ORLANDO DA FONSECA (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 Processo: 1018940-94.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JANIO ORLANDO DA FONSECA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado no Id 10889786. Compulsando os autos, 

verifico que a parte ré concordou com o pedido de desistência no Id 

12297543. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Custas processuais 

remanescentes acaso existentes ficam a cargo da parte requerente. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026739-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DE CARLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026739-91.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: FRANCIS DE CARLI Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Francis de Carli 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 06\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 06\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 - 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. 9645908 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11470568 ). 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\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 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 R3.375,00 (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\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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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027981-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SANTANA 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 Processo: 1027981-85.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ROBERTO SANTANA DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Roberto Santana 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$ 

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\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 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 22\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 

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 – 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. 9767924 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. 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. 9767923 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11469039 ). 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\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 tornozelo 

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 (22\06\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: 1012318-96.2017.8.11.0041
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GILBERTO MARIANO SANTANA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 Processo: 1012318-96.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.412,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

GILBERTO MARIANO SANTANA CARDOSO Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Gilberto Mariano Santana 

Cardoso em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento na importância 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 18\12\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- 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 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. 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$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Em perícia 

realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto em Id. 

10805316 , 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 75% (setenta 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$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 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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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 Processo: 1021121-68.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PAULO 

HENRIQUE TAQUES MARQUES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Paulo Henrique Taques Marques 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\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 10\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, 

percebo que a autora ajuizou pedido administrativo em face da seguradora 

conforme Id. 8760098, 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. 8760098 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 
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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 - 

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. 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. 8760086 ), bem como laudo 

pericial (Id. 10915024 ). 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 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 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$ 1.687,50 (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 (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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Parte(s) Polo Ativo:
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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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013095-81.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCOS MORAIS 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Marcos Morais 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 27\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 27\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 – 

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. 6713430 ), bem como laudo pericial (Id. 10848907 ). 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\09\2016, o montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 
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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 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 Porto Seguro Companhia 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 correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (27\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: 1013476-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013476-89.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE GOMES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por José Gomes 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 08\08\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 08\08\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 – 

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. 6750002 ), bem como laudo pericial (Id. 11418051 ). 

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\08\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 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 

(08\08\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: 1027863-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON NONNEMAKER RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027863-12.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 
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AUTOR: EVERSON NONNEMAKER RODRIGUES Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Everson Nonnemaker 

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 

02\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 02\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 - 

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. 9750827 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11467714 ). 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\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 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 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 (02\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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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 Processo: 1027826-82.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Kerollen Ketwly de Figueiredo 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$ 37.400,00 (trinta e 

sete mil e quatrocentos e quarenta reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03\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 03\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 
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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. 9746392 ), bem como laudo pericial (Id. 11469305 ). 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\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 

superior esquerdo 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 (03\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: 1026618-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSIMAR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 Processo: 1026618-63.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 14.430,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: BRUNO JOSIMAR DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Bruno Josimar 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$ 

14.430,00 (quatorze mil e quatrocentos e trinta reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

20\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 20\11\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. 

10114893 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. 

10114893, 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. 9625485 ), bem como laudo 
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pericial (Id. 11501863 ). 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\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 

craniofacial de residual repercussão avaliada em 10% (dez por cento) 

encontrando-se de R$ 1.350,00 (hum mil e trezentos 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$ 1.350,00 (hum mil e trezentos 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 (30\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: 1026633-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVEIRA (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 Processo: 1026633-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ELIZEU DA SILVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Elizeu da Silveira 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 

08\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 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 08\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 

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 – 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. 9629699 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. 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. 9629679 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11469157 ). 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 
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ocorreu em 08\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 pé 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 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\06\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: 1015230-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE MELO (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 Processo: 1015230-66.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: JOSUE FERREIRA DE MELO Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Josué 

Ferreira de Melo 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$ 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 24\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 24\11\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 – 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. 7234781 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 - 

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. 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. 7234763), bem como laudo 

pericial (Id. 11150047 ). 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\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 
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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 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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT 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 (24\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. CUIABÁ, 3 de abril de 2018. 

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019013-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PEREIRA DOS SANTOS (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 Processo: 1019013-66.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AILTON 

PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Ailton Pereira dos Santos 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\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 02\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. 8189809 ), bem como laudo pericial (Id. 10914304 ). 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 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 (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: 1018845-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE MORAES (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 Processo: 1018845-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO 
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SERGIO DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Paulo Sergio de Moraes 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 21\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 21\10\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 – 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. 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. 8173822 ), bem como laudo pericial (Id. 10919543 ). 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 21\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 do quadril 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), e a quantia já recebida administrativamente encontra-se no 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), totalizando o valor remanescente em 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 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 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 

(21\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025714-43.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCIO 

SIMAO DE MIRANDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Marcio Simão 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 20\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 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 20\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 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 – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 104 de 458



Seguros Gerais – Devolução – Pendência Documental Colacionando os 

autos verifico que o autor colacionou em Id. 9523819 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. 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. 9523819 ), bem como laudo pericial (Id. 11482446 ). 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\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 joelho 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 (20\06\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 Processo: 1025723-05.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANIEL 

HADIME VASCONCELOS YAMASSAKI Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Daniel Hadime Vasconcelos Yamassaki 

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 24\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 24\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. 9523867 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 
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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. 

9523867, 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 53, V, do CPC. Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. VI- Da ausência de documentos essenciais á 

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. VII – 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. 9523867 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11481670 ). 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\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 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 4º 

dedo da mão esquerda 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), totalizando o montante no valor de R$ 6.075,00 (seis 

mil 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$ 6.075,00 (seis mil 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 (24\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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025646-93.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: ODILSON SOARES DA SILVA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Odilson 

Soares 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$ 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 11\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 11\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 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. 9515924 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 
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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. 

9515924, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

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. 9515872 ), bem como laudo pericial (Id. 11486089 ). 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\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 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 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$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco 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\06\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: 1016725-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITOR HUGO DANTAS (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 Processo: 1016725-48.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WITOR 

HUGO DANTAS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Witor Hugo Dantas 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 31\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 31\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. 8021550 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. 7644502 ), bem como laudo pericial (Id. 10911972 ). 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 
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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 31\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 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 a Porto Seguro Companhia 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 correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (31\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: 1027676-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LOBO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo: 1027676-04.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDILSON LOBO 

MOREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Edilson Lobo Moreira 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\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 15\10\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 Verifico que o autor colacionou em Id. 9721830 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, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. 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 - Da ausência de documentos essenciais á 

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 - 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. VII – 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. 9721814 ), bem como laudo pericial (Id. 11496220 ). 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 
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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\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 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 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\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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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 Processo: 1026423-78.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 3.375,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DANIZERIO ALVES 

FERREIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Danizerio Alves Ferreira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 11\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 11\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 – 

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. 9596774 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. 

9596774, não restando o que se discutir na ausência do interesse de agir. 

Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV - Da ausência de 

documentos essenciais á 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. 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 53, V, 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. 9596774 ), bem como laudo 

pericial (Id. 11485576 ). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, com o trânsito em julgado da decisão proferida 
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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\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 3º dedo da 

mão direito 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 a 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 correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (11\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
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031968-32.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EDIVALDO SANTOS SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Edivaldo 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 04\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 04\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 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 – 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. 10289355 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. 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. 10289355 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11500166 ). 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 04\08\2017, o montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 
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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 3º dedo da mão esquerda 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 a 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 correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir da data do sinistro (04\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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031358-64.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCAS 

FUIM DOS REIS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Lucas Fuim dos reis 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\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 23\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 – 

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. 10212695 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. 

10212695, 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 53, V, 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. 10212695 ), bem como laudo pericial (Id. 11496739 ). 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\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 
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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 

(23\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: 1032287-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ALVES MIRANDA (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 Processo: 1032287-97.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.440,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: LUCIENE ALVES MIRANDA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Luciene Alves 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$ 

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 

14\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 14\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 – 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. 

10334158 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. 

10334158, 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. 10334134 ), bem como 

laudo pericial (Id. 11504339 ). 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\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 
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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), invalidez permanente parcial incompleta da mão 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), totalizando o montante no valor de R$ 

3.712,50 (três mil e setecentos 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 a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do 

importe de R$ 3.712,50 (três mil e setecentos 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 correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir da data do sinistro (14\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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

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

MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006715-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RAVAGNANI (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° 1006715-08.2018.8.11.0041 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006995-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA (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° 1006995-76.2018.8.11.0041 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 CPC, intime-a para emendar sua 

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

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

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

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

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

04.02.2015). Em igual prazo deverá, apresentar cópia de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial, 

conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. 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: 1007577-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE BUSANELLO (EXECUTADO)

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para cumprimento 

de mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão de ID 

12450761, no prazo de 15 (qiuinze) dias, juntando os originais nos autos., 

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

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

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031974-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GALLI MADEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 3 de 

abril de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007210-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 
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impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para cumprimento 

de mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, referente a decisão de ID 

12398156, no prazo de 15 (qiuinze) dias, juntando os originais nos autos., 

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

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

LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES GESTOR JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1021831-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMEC ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS OAB - MT12585/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME (RÉU)

ETSON ANTONIO BARBIEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021831-25.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

pessoalmente o autor, no último endereço informado nos autos, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias de o devido prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção por abandono (485, §1 do NCPC). Cuiabá, 17 de agosto 

de 2017 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008604-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO COMERCIAL THE POINT SMART BUSUNESS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008604-94.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Antes de 

apreciar o pedido de tutela de urgência, intime-se o autor para comprovar 

o alegado risco de suspensão no fornecimento dos serviços. E, como no 

documento de Mudança de Categoria de ID 12521190 consta que o 

consumidor pode, em discordando com a medida, solicitar a troca de 

modalidade de faturamento, deverá a autora comprovar que formulou 

pedido administrativo, em 15 (quinze) dias. Cuiabá, 3 de abril de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1212059 Nr: 9028-90.2017.811.0041

 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: FM TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EVERTON LUIZ 

MOSCHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CALANMATO CARATI 

MIRANDA - OAB:84.365/RS, ANDRÉIA BUSATTA - OAB:72.526-B/MT, 

FERNADO MENEGAT - OAB:85.019/RS, GUSTAVO ANDREI ROHENKOHL 

- OAB:61.279/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATO - 

OAB:15.380, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT, 

MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:6285, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 Certifico que nesta data atualizei o cadastro de patronos da parte autora, 

tendo em vista o teor da petição de fls. 124/125.

Desta forma, procedo à republicação do despacho de fl. 132:

"Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, e 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 para:

a) Especificar que provas pretendem produzir, em 15 (quinz dias, 

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).

Após, volte o autos conclusos.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377507 Nr: 13577-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CEZAR SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades 

previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 728098 Nr: 24008-52.2011.811.0041

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI 

NAKAZORA TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 Certifico que o perito nomeado compareceu nesta secretaria e designou 

perícia para o dia 28 de abril de 2018, às 8:30h. Nos termos da legislação 

vigente, impulsiono o feito e encaminho intimação às partes para 

comparecerem a perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 340696 Nr: 11045-17.2008.811.0041

 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: ADÃO MURILO RAMOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre 

a petição do réu de fls.339/341, no prazo de 05(cinco)dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788181 Nr: 42132-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA HENRIQUE DE SOUZA

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o recurso de apelação foi protocolado no prazo legal, sendo 

assim procedo a intimação do apelado /autor, para oferecer contrarrazões 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 952690 Nr: 1316-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838505 Nr: 43136-87.2013.811.0041

 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: ELIENE LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CNPJ: 09204071000180, atualmente em local incerto e não sabido 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

CNPJ: 09204071000180 e atualmente em local incerto e não sabido 

CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ: 13455249000133. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E 

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta em desfavor de RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S.A, SISTEMA FACIL INCORPORADORA. IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE 

LTDA. e CUYABÁ CORRETORA IMÓVEIS LTDA, proposta por ELIENE 

LONDERO em trâmite na 5a vara cível de cuiabá-mt, alegando em síntese 

que setembro de 2011, dirigiu-se até a central de vendas das Reclamadas 

onde foi encaminhada a corretora de imóveis, Sr. Anna Paula, da 

imobiliária Cuyabá Imóveis, autorizada pela RODOBENS a realizar venda de 

casas do empreendimento denominado “Rios Cachoeirinha”, e que esta lhe 

apresentou imóvel no valor total de R$ 93.227,52 (noventa e três mil, 

duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos). Que após 

minuciosa análise da proposta, a Reclamante acatou as condições de 

pagamento, onde, foi pago como sinal, o valor de R$ 21.155,92 (vinte e um 

mil cento e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), restando o 

valor remanescente a ser financiado através do programa minha casa, 

minha vida do Governo Federal – Caixa Econômica Federal. Que pagou 

comissão de corretagem no valor de R$ 3884,00 (três mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais), por corretor indicado pela empresa Rodobens. Em 

29 de setembro de 2011 assinou o contrato e que as obras seriam 

finalizadas dezembro de 2012. No entanto o imóvel SEQUER FOI 

FINALIZADO, muito menos entregue, sendo que em Julho de 2013, a Obra 

ainda se encontrava na fase de “Infraestrutura – Pavimentação e Redes”, 

como comprova o “Andamento da Obra” anexo aos autos. Que a previsão 

de entrega das obras foi somente em maio de 2014, ocasionando o atraso 

na entrega; Que a requerente decidiu desistir do contrato, pois o atraso na 

entrega das obras ingressando com a ação pata declarar o contrato 

rescindido, e reaver os valores já pagos com a devida correção, 

mormente porque a Reclamada não entregou as chaves até o ajuizamento 

da demanda e naquela oportunidade estava longe de concluir a Obra. 

Requer a) citação das Requeridas, para responder a presente ação, 

apresentando defesa, sob pena de revelia e confissão nos termos da lei; 

b) A condenação SOLIDÁRIA das Reclamadas a pagarem a Requerente a 

quantia de R$ 3884,00 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais) 

corrigidos e atualizados a título de repetição do indébito da cobrança 

indevida de corretagem, c) A condenação SOLIDÁRIA das requeridas a 

pagarem a Reclamante a quantia de R$ 29.192,95 (vinte e nove mil e cento 

e noventa e dois reais e sessenta e noventa e cinco centavos referente 

valor de sinal/entrada, já atualizado com juros, tendo em vista o pedido de 

rescisão contratual; d) A rescisão contratual tendo em vista que a parte ré 

descumpriu com o pactuado no contrato; e) A condenação SOLIDÁRIA 

das Reclamadas ao pagamento dos danos morais no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), diante da lesão suportada pela Reclamante, 

e) pagamento de todas as despesas processuais e em honorários 

advocatícios a base de 20% (vinte por cento); f) A inversão do ônus da 

prova g) os benefícios da justiça gratuita, protesta pela produção de 

provas admitidas em Direito, atribuiu a causa o valor de R$ 54.911,99 

(cinquenta e quatro mil novecentos e onze reais noventa e nove 

centavos), para os fins legais.

Despacho/Decisão: Esgotadas as tentativas de localização do endereço 

da ré Cuyabá Corretora de Imóveis Ltda, DEFIRO a citação por edital, eis 

que a ré está em local incerto e não sabido.O art. 257, inciso II do 

CPC/2015 estabelece como requisito da citação por edital, a publicação na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma 

de editais do CNJ, que deve ser certificado nos autos. Na consulta n.º 

20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de Justiça 

cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, 

de diversificados Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo 

adotadas em razão da aludida indisponibilidade. Por certo, no âmbito do 

TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na rede mundial de 

computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de Justiça 

Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do 

CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada 

as demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015. O edital de 

citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser publicado em 

jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo único do art. 257 

do 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, DANIEL GIUSMIN, digitei.

Cuiabá, 26 de março de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168837 Nr: 18307-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GREGÓRIO DE MEDEIROS, 
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PETRONÍLIA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, Petronília da Silva Martins - OAB:2.981

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PETRONÍLIA DA SILVA MARTINS, Cpf: 

65206975834, Filiação: Maria Joel Dias e Firmino Ribeiro da Silva e, 

casado(a), advogada oab nº 2981. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO dos herdeiros de PETROLINA DA 

SILVA MARTINS, para que promovam o regular andamento do processo.

Resumo da Inicial: Alega o Autor que nos autos da ação de execução – 

Código nº. 76869, houve a penhora de 50% de um imóvel residencial 

localizado na Rua Timor nº. 241, Bairro Sangri-la, edificada sobre os 

terrenos nº. 19 e 20, objeto das matriculas nº. 47.146 e 47.147, do 

Cartório do 5º Ofício de Registros de imóveis de Cuiabá-MT-, alegando a 

impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei nº. 8.009/90, 

requerendo a preservação do imóvel na sua integralidade. A Embargada 

PETRONILIA DA SILVA MARTINS, não foi encontrada no endereço 

constantes do autos e não foi possível localizá-la por nenhum meio legal 

estando em lugar incerto e não sabido, para o cumprimento dos atos de 

citação.

Despacho/Decisão: Trata-se de embargos de terceiro que teve sua 

sentença anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado em razão do 

falecimento da embargada que ocorreu em dezembro de 2005, sendo que 

não houve a substituição processual, razão pela qual todos os atos 

posteriores à morte da embargada foram declarados nulos (p.103/107). 

Determinada a suspensão do feito para regularização processual (P.199), 

as partes informaram que não localizaram os herdeiros da embargada 

falecida Petronilia da Silva Martins(p.200/201 ep.203).À p. 210 o 

embargante requereu a intimação dos herdeiros por edital. Como noticiado 

nos autos, autora faleceu no ano de 2005, tendo o processo tramitado até 

o presente momento sem a substituição processual, tendo em vista a não 

localização dos possíveis herdeiros.Assim, DEFIRO o pedido de p.211 e 

determino a intimação dos herdeiros de Petronilia da Silva Martins por 

edital. O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da 

citação por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio 

do respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a 

respeito das soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida 

indisponibilidade. Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização 

dos editais na rede mundial de computadores, por meio da publicação no 

DJE (Diário de Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há 

regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE 

pelo TJMT, ficando dispensado as demais formalidades do inciso II do art. 

257 do CPC/2015. O edital de intimação, com prazo de 20 dias, também 

deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do 

parágrafo único do art. 257 do CPC/2015. 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, DANIEL GIUSMIN, digitei.

Cuiabá, 27 de março de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 754229 Nr: 6198-30.2012.811.0041

 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: GUIOMAR CASSIMIRO DA MOTA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR TEIXEIRA RITA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 168837 Nr: 18307-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PINHEIRO ESPÓSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GREGÓRIO DE MEDEIROS, 

PETRONÍLIA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, Petronília da Silva Martins - OAB:2.981

 Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741951 Nr: 38802-78.2011.811.0041

 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: ANTONIO JOSE CATARINO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do retorno 

dos autos, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 838505 Nr: 43136-87.2013.811.0041

 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: ELIENE LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

152165

 Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar o edital 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108546 Nr: 14127-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, ALCIDES 

BATISTA DE LIMA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PRADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNNER ARGUELHO MOURA 

- OAB:9.689

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 883976 Nr: 19196-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERILON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINT PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:23.291/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 127, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte exequente para se manifestar sobre o 

teor do ofício de fl. 130, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 848913 Nr: 52180-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY ALVES FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor para oferecer 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 416108 Nr: 3993-96.2010.811.0041

 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: OPUS SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DOS SANTOS AMORIM, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRITIANE DANADARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15.964, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM - OAB:5.272/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para manifestação acerca da petição de fls. 

560/562, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137384 Nr: 26298-64.2016.811.0041

 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: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor para oferecer 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813915 Nr: 20389-46.2013.811.0041

 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: TURAZZI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, GUILHERME ABRAAO SIMAO 

DE ALMEIDA - OAB:11.074-E, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor para oferecer 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 752254 Nr: 4082-51.2012.811.0041

 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: ANTONIO JAIRO DEODATO SILVEIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ANDERSON COSTA PINHEIRO - 

OAB:346617, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, Bruno Wesley Verzignazzi - OAB:23171/O, CÉLIO 

ANTÔNIO DO PRADO JUNIOR - OAB:17527-MT, DANIELLE REGINA 

PEREIRA LIMA - OAB:16.398/MT, EDLAINE RIBEIRO DA GAMA - 

OAB:17855, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RICIELI FORTES LIMA - 

OAB:18.097 OAB/MT, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/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

 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor para oferecer 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 852323 Nr: 55136-22.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVES SANTANA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivamente, 

sendo assim procedo a intimação do apelado/autor para oferecer 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze)dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001517-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAIS (AUTOR)

DEONIZIO DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT0014019A (ADVOGADO)

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT0012156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001517-87.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO ALTERNATIVO E 

SUCESSIVO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM DANOS 
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MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por 

CREUZA PEREIRA LEITE MORAIS e seu esposo DEONIZIO DE MORAIS 

contra RODOBENS NEGÓGIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA 

FÁCIL,INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II – SPE LTDA objetivando, 

em sede de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos do contrato 5369, 

para que os termos do contrato n. 63 tenham validade, a fim de que 

possam recolher em juízo o importe de R$ 1.857,36 até o final do 

julgamento. Os autores narram na inicial, em síntese, que 26.07.2012 

firmaram com as Rés Instrumento Particular de Compra e Venda de imóvel 

em condomínio horizontal que foi, posteriormente, objeto de distrato, em 

razão de práticas abusivas e simulada por parte das rés. No entanto, 

objetivando a casa própria e acreditando que as práticas perpetradas 

pelas rés haviam sido resolvidas, firmaram outro contrato que reputa 

desvantajoso e com encargos diversos do primeiro, inclusive com 

financiamento superior ao inicialmente pactuado, sendo esta avença fruto 

de simulação. Assim, por esta via pretendem a anulação do instrumento 

particular de distrato do contrato n. 63 ou, alternativamente, a revisão do 

contrato 5369. Os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos e os 

autores, intimados, requereram o pagamento das custas processuais ao 

final, juntando documentos para comprovar a sua incapacidade 

momentânea. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da inicial. À vista dos 

documentos juntados e nos termos do art. 456 da CNGC/MT defiro o 

recolhimento das custas ao final do processo. Em que pese os 

argumentos dos autores, o fato é que já estão na posse do imóvel desde 

2016 e desde então pagando a parcela do financiamento na forma 

contratada pelo instrumento questionado. Outrossim, não se deve 

confundir dificuldade financeira para adimplir a parcela do financiamento e 

autorizar o seu depósito em juízo, com o prejuízo da tutela jurisdicional ser 

concedida apenas ao final do processo. Por fim, além de não restar 

demonstrado o periculum in mora, nesta quadra processual não existem 

nos autos elementos suficientes quanto a existência da simulação 

sustentada na inicial, Posto isto, diante da excepcionalidade da medida 

vindicada, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Em atenção ao 

que determina o art.334 e §§ do CPC. designo o dia 02/07/2018 às 9:00 

horas para a audiência de tentativa de conciliação, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intimem-se os autores, na pessoa de seu advogado, para 

comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a parte ré para a 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 auto composição, 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, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 03 de abril de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001924-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON IURIS ANHAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001924-93.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual unilateral motivada c/c danos materiais e 

morais com pedido de liminar proposta por Gledson Iuris Anhaia contra MB 

Engenharia SPE 018 S/A – Brookfield Empreendimentos Imobiliários, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o autor que em 08/08/2017 

celebrou com a ré um Instrumento Particular de Promessa de Compra e 

Venda e Outros Pactos da Unidade Autônoma do Apartamento (nº 102) no 

Empreendimento Wish, localizado na Avenida das Flores, s.n, Cuiabá/MT, 

pelo valor total de R$730.000,00. Alega que do valor total do negócio, já 

adimpliu R$65.000,00 mais encargos, e o saldo remanescente de 

R$664.000,00 seria pago por financiamento bancário a ser realizado. 

Informa que realizou todo o procedimento para o financiamento do imóvel, 

e que no momento da avaliação para a aprovação do financiamento, o 

Banco Financeiro (Banco Santander) avaliou o imóvel em R$830.000,00, 

valor superior ao constante no contrato entabulado entre as partes. Aduz 

que ao informar a ré que o valor aprovado para financiamento havia sido 

maior do que o anteriormente previsto, esta se negou em assinar o 

contrato de financiamento, ao argumento que o valor do imóvel deveria ser 

o do contrato originalmente entabulado e não o da avaliação realizada pela 

instituição financeira. O autor, diante a negativa da ré em assinar o 

contrato de financiamento, e após adimplir com alguns meses de 

condomínio e encargos, notificou a ré informando-a do interesse na 

rescisão do contrato com o reestabelecimento do status quo ante. A par 

disto, postula o autor a tutela de urgência para determinar a suspensão da 

cobrança das taxas condominiais do referido empreendimento, bem como 

que seja bloqueado, via BACENJUD, o valor incontroverso previsto na 

cláusula 6.4 do contrato entabulado entre as parte. O valor da causa foi 

corrigido de oficio pelo juízo, sendo determinado ao autor o recolhimento 

das custas remanescentes. (ID 12160760) Em face da decisão de ID 

12160760, o autor opôs Embargos de Declaração. Aduz que a decisão é 

contraditória ao texto legal, pois aplica interpretação diversa a legalmente 

prevista, requerendo assim a procedência dos presentes embargos para 

que seja mantido o valor atribuído à causa. Requer, subsidiariamente, o 

parcelamento das custas processuais. (ID12317471) Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Dos embargos de declaração. Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Está consolidado pelos Tribunais 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários, 

jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. No presente caso, a 

decisão está devidamente fundamentada no texto legal, e foi proferida de 

acordo com o livre convencimento motivado desta magistrada, inexistindo 

contradição. Na verdade, o embargante pretende a modificação da 

decisão, sendo a via dos embargos inadequada à sua pretensão. Nesse 

sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 

535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A 

contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, 

verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do 

acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição 

externa. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, 

o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS FEDERAIS - DECISÃO 

ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração 

não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada 

omissão, contradição e/ou obscuridade.(ED 73189/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) No caso em comento não 

verifico na decisão recorrida a ocorrência de obscuridade, contradição 

e/ou omissão passiveis de serem sanadas por embargos de declaração. 

Desta feita, REJEITO os embargos. Do parcelamento das custas judiciais 

Nos termos do art. 98, §6 do CPC/15 e do Art. 468 da CNGC-MT, DEFIRO o 
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pedido de parcelamento requerido em 06 (seis) parcelas iguais e fixas, 

recolhidas mediante emissão de guia com a comprovação nos autos, 

devendo o autor estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das 

parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art.290 do CPC/15. Conforme informado pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do 

TJMT (tel - 3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das 

custas judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês 

a mês no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Considerando que o valor já 

recolhido pelo autor sob o ID 11898762 supera o da 1° parcela das custas, 

passo a apreciar o pedido de tutela de urgência. Entrementes, deverá o 

autor recolher as demais parcelas no prazo concedido. Da tutela de 

urgência O art. 294 do CPC estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) A jurisprudência firmou o entendimento de que o 

promissário comprador só pode ser compelido a adimplir com as taxas 

condominiais a partir do momento que toma posse do bem, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Como se infere da inicial o autor não foi imitido 

na posse do imóvel, já que aguardava o processo burocrático do 

financiamento. Desta forma, não tendo o autor sido imitido na posso de 

imóvel até o presente momento, o mesmo não pode ser compelido a arcar 

com os custos do condomínio: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO 

NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE 

CULPA DE TERCEIRO – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO 

DE CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO 

MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS - RESTIUIÇÃO 

DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM – 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – COBRANÇA DE CORREÇÃO 

MONETÁRIA ÍNDICE INCC - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.(...)A cobrança de taxa de condomínio somente 

é devida a partir da imissão na posse, sendo o pagamento de 

responsabilidade da incorporadora antes da entrega das chaves.(...)(Ap 

91174/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 08/03/2018) Quanto ao pedido de bloqueio via 

BACENJUD, não restou demonstrado nesta quadra processual o prejuízo 

da demora na prestação jurisdicional à autorizar medida extrema, sendo 

prudente aguardar a formação do contraditório. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a 

SUSPENSÃO da cobrança das taxas condominiais (e outras) vencidas e 

vincendas em nome do autor referentes ao imóvel objeto da ação. Em 

obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 02/07/2018 às 09:30 

horas para a audiência de conciliação, que será realizado pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se a parte autora para audiência 

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

do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do NCPC. 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 NCPC. 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 NCPC. 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 NCPC. 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, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 3 de abril de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033297-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GOMES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031079-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035102-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040/O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1027005-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIO VINICIUS AIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032304-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO GIOVANNY DUGATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCTAVIO AUGUSTO SANT ANNA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033263-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A G R REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGE LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030907-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037127-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RUBIA MACHADO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT20132-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036083-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030644-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente MARIA ZELIA GOMES DE SOUZA Técnica de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020006-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA TYEME MOREIRA TATSUNO STELLATO (RÉU)

STELLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 
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da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 3 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000292-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIENES ROSA DO CARMO (RÉU)

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 3 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012345-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMAR BASTOS GUILHERME (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação e manifestar-se sobre a perícia realizada na audiência de 

conciliação, no prazo de 15 (quinze) .3 de abril de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029356-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO OAB - MT20537/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. B. (DEPRECADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 3 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013910-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARTAGNAN ALENXADRE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerida para manifestar-se 

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

(quinze) dias. 3 de abril de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024438-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LOCATELLI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER OAB - MT0005428S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024438-74.2017.8.11.0041 

DEPRECANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

DEPRECADO: RONALDO LOCATELLI Vistos etc. Considerando que a 

ausência da testemunha Rodrigo Pereira de Souza Florencio foi 

devidamente comprovada, conforme se vê em ID 10855332, redesigno 

audiência para oitiva desta testemunha para o dia 07 de junho de 2018, às 

16:00 horas. Intimem-se as partes. A parte deverá informar a testemunha 

do dia, da hora e local da audiência, em obediência ao previsto no artigo 

455 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo Deprecante, 

cientificando-o da data da audiência, servindo cópia desta decisão como 

Ofício. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 838529 Nr: 43159-33.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA TEREZINHA PELISSARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GABRIEL BIANCHI - 

OAB:96803-SP, DALILA COELHO DA SILVA - OAB:6.106/MT, VALMIR 

PEDRO SCALCO - OAB:5163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE L. V. 

XAVIER - OAB:314.244-SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972/SP

 Vistos etc.

Cumpra a decisão de fl. 145.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 741648 Nr: 38484-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 899452 Nr: 29396-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENIO TEODORO DO ESPIRITO SANTO

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

TRABALHO MÉDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO JOSÉ PEREIRA - 

OAB:4655/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

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

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

 Vistos etc.

Tendo em vista o contido as fls. 380/382 demonstrando a impossibilidade 

do Requerente comparecer na audiência designada para o dia 03/04/2018, 

por motivos de saúde, defiro o postulado em fls. 378/379, por 

consequência, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

04 de dezembro de 2018, às 14h30min.

No mais, cumpra-se conforme o já determinado à fl. 355.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30460 Nr: 3311-35.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado MARCO PAULO GALERA MARI OAB 

3056-MT, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, 

e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871723 Nr: 10854-59.2014.811.0041

 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: DÉLIA ORTELHADO MARTINS, RITA CHRISTINA 

MARTINS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 908667 Nr: 35954-16.2014.811.0041

 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: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR JOSETTI 

FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078114 Nr: 294-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE P. BUCAIR DE LIMA - OAB:12.376-O

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27801 Nr: 13103-37.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYVON BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, Eliezer da Silva Leite - OAB:6384-B/MT

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914067 Nr: 39559-67.2014.811.0041

 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: JUCIMAR FAVERO, JUCELIA JUREMA DE PAULA 

FÁVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

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

impulsiono os autos para intimar a parte autora para querendo, manifestar 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019568 Nr: 31639-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM JULIO ALVES SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para manifestar acerca 

do desarquivamento dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, em não 

havendo manifestação no prazo indicado, o feito retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943697 Nr: 56718-23.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMICIO CLEMENTE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para manifestar acerca 

do desarquivamento dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, em não 

havendo manifestação no prazo indicado, o feito retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1128082 Nr: 22194-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIFERT S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇUCAREIRA VILA BOA S.A., VALE DO 

NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ANDRÉ LUIZ COSTA 

MARQUES DE SÁ, MARCOS BRANDÃO WHITAKER, JLL CORRETAGEM E 

TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANETTI BAPTISTA - 

OAB:206.889/SP, CASSIO TORRES DE CAMARGO - OAB:343.621/SP, 

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - OAB:358087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:32520, ALOISIO SANTINI PEDRO - OAB:242261, ANA CAROLINA 

BEZERRA CAVALCANTE - OAB:221.555/SP, BRUNO YUDI SOARES 

KOGA - OAB:316.085 SP, EDUARDO DA SILVA TRISTÃO - 

OAB:221.959/SP, marcos brandão whitaker - OAB:86.999 SP, 

Ricardo Bonifácio - OAB:34.945/GO, TARSO VINÍCIUS DELFINO 

ROMANI - OAB:221.784/SP

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 816095 Nr: 22548-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 846280 Nr: 49901-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759446 Nr: 11748-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISDAMY TORRES DA CRUZ, SHEILA PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA QUEIROZ, 

MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA QUEIROZ ALVES, NELSON HELENO 

OLIVEIRA DE QUEIROZ, MANOEL PASCOAL DE OLIVEIRA QUEIROZ, 

SUZANA DE OLIVEIRA QUEIROZ, AGOSTINA DE OLIVEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIONE MENDES DE PINHO - 

OAB:13267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1172880 Nr: 41250-48.2016.811.0041

 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: GEOVANE MARTINS ZAQUEMAEL

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pagamento voluntário da 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 226500 Nr: 33804-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE AMORIM NOVAES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - ASPOJUC

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

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça, 

bem como, acerca do ofícios de fls. 249 no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1273250 Nr: 28732-89.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAISTILO COM DE ROUPAS -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

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

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Embargante, para 

querendo, manifestar-se acerca da Impugnação aos Embargos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1033978 Nr: 38643-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA DE LIMA FERNANDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA HABITACIONAL E 

CONDOMINIAL AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestação 

acerca da Impugnação ao Cumprimento de sentença, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 385893 Nr: 21692-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para informar a filiação 

e data de nascimento do requerido, conforme solicitado pela CDL as fls. 

144, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 441659 Nr: 18064-06.2010.811.0041

 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: JEFERSON FUDIZACHI RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1023600 Nr: 33711-65.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFICIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEVADORES OTIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANO DE VILLEMOR 

AMARAL - OAB:109.098-A/SP, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - 

OAB:234.670-SP

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

manifestação do perito, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do 

art. 477 do CPC.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037374-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. R. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1037374-34.2017.8.11.0041 Vistos, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em desfavor da parte 

Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no 

presente feito. Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu 

impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A seguir, 

encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DENIANE APARECIDA FREITAS OAB - 943.031.341-04 (REPRESENTANTE)

DIANA ALVES RIBEIRO OAB - MT20370/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1000541-17.2017.8.11.0041 Vistos, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em desfavor da parte 

Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no 

presente feito. Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu 

impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A seguir, 

encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009791-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ARTHUR SANTANA RODRIGUES OAB - RJ153674 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

SANLIENE SANTANA RODRIGUES DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1009791-74.2017.8.11.0041 Vistos, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em desfavor da parte 

Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 145, III do CPC, 

declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções jurisdicionais no 

presente feito. Proceda-se a identificação nos autos quanto ao meu 

impedimento, para fins de evitar conclusões indevidas. A seguir, 

encaminhe-se o presente feito ao substituto legal. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003183-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

LUZIA HELENA DE SOUZA DIAS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal proceder a distribuição da 
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carta precatória expedida no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036661-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSDAIARA PEREIRA LISBOA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037314-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT ADRIEL DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022095-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022264-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIELSON HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026863-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025925-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT0020453A (ADVOGADO)

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLADEMIR FERREIRA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020067-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037786-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037751-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON EDMAR NUNES 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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037360-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, manifestar 

acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037534-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA ZORTEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006536-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVACLIN - SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS AUGUSTO LEITE DE BARROS CARVALHO (TESTEMUNHA)

EMILLY BRUEHMUELLER BORGES MARÇAL (TESTEMUNHA)

LUIZ GUSTAVO CASTILHO IVOGLO (TESTEMUNHA)

 

Certifico que, procedo com a intimação das partes acerca da decisão 

proferida no termo da audiência, redsignando a solenidade para a data de 

05 junho de 2018 as 13:30, bem como, para que as partes tomem as 

providencias cabíveis nos termos da mesma.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017072-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que os executados 

não localizados no endereço indicado na inicial, deram-se por citados, ao 

comparecerem nestes autos e protocolar indevidamente, a peça nominada 

como Embargos a Execução nos Id 10669322, emendada no nº Id 

10670383, quando deveria ter sido distribuída. Primeiro, determino que 

certifique-se nos autos o comparecimento espontâneo dos executados, e 

o prazo para pagamento, anotando-se na execução o endereço dos 

executados, informados naquela peça. Quanto aos Embargos inadmissível 

sua juntada nos autos de Execução, quando sua distribuição é obrigatória, 

conforme estabelece o §1º do artigo 914, do CPC, conforme assim 

determina:. Art. 914. O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 

1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal. § 2º Na execução por carta, os 

embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, 

mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se 

versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação 

ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. Isto posto, 

fundamentado na disposição contida no §1º do artigo 914, do CPC, chamo 

o feito á ordem, para determinar que seja imediatamente riscados destes 

autos os Embargos a Execução e os documentos que o instrui, a fim de 

evitar tumulto processual, cabendo aos executados, querendo tomar as 

providencias necessárias para a devida distribuição daquela peça. 

Certifique-se a ocorrência nos autos, A seguir, diga o exequente em cinco 

dias e voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017072-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial que os executados 

não localizados no endereço indicado na inicial, deram-se por citados, ao 

comparecerem nestes autos e protocolar indevidamente, a peça nominada 

como Embargos a Execução nos Id 10669322, emendada no nº Id 

10670383, quando deveria ter sido distribuída. Primeiro, determino que 

certifique-se nos autos o comparecimento espontâneo dos executados, e 

o prazo para pagamento, anotando-se na execução o endereço dos 

executados, informados naquela peça. Quanto aos Embargos inadmissível 

sua juntada nos autos de Execução, quando sua distribuição é obrigatória, 

conforme estabelece o §1º do artigo 914, do CPC, conforme assim 

determina:. Art. 914. O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 

1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal. § 2º Na execução por carta, os 

embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, 

mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se 

versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação 

ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. Isto posto, 

fundamentado na disposição contida no §1º do artigo 914, do CPC, chamo 

o feito á ordem, para determinar que seja imediatamente riscados destes 

autos os Embargos a Execução e os documentos que o instrui, a fim de 

evitar tumulto processual, cabendo aos executados, querendo tomar as 

providencias necessárias para a devida distribuição daquela peça. 

Certifique-se a ocorrência nos autos, A seguir, diga o exequente em cinco 

dias e voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032176-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR EVENTOS E TURISMO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitoria a parte requerente vem aos autos emendar o 

pedido, anexando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais. Dessa forma, estando satisfeito o requisito da 

Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, caput do CPC, recebo o 

pedido formulado no Id nº 10697488, para emenda do pedido inicial. 

Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018296-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitoria a parte requerente vem aos autos emendar o 

pedido, anexando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais. Dessa forma, estando satisfeito o requisito da 

Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, caput do CPC, recebo o 

pedido formulado no Id nº 10927937, para emenda do pedido inicial. 

Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038636-19.2017.8.11.0041

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:

ALAIM RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitoria a parte requerente vem aos autos emendar o 

pedido, anexando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais. Dessa forma, estando satisfeito o requisito da 

Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, caput do CPC, recebo o 

pedido formulado no Id nº 11820597, para emenda do pedido inicial. 

Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034733-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON NASCIMENTO DE ALMEIDA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031117-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE PEREIRA MATOSO (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 que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037032-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVILLY NAIARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PACIENTES DA SAUDE-SORRIR (RÉU)

 

Certifico que, em analise aos presentes autos foi constatado que, a 

secretaria não possui tempo hábil para cumprir a intimação da requerida 

nos termos do disposto no artigo 334 caput CPC, visto isto, procedo com a 

redesignação da audiência de Conciliação para o dia 21 de maio de 2018, 

às 09:30, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035055-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MARCELO MAYER (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035317-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARAUJO DUARTE (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 que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030757-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO MARCELINO DE ALMEIDA (AUTOR)

C. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12187352 designo o 

dia 27 de junho de 2018, às 08:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034650-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUSA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031795-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031270-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DE CAMPOS CURADO (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 que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031245-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ALVES PEREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, Impugnar a 

contestação ofertada nos autos, no ensejo encaminho intimação das 

partes para, manifestarem acerca do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007721-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIRA GAMARRA VIEIRA NETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYELA CRISTINA CINTRA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007721-50.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de gratuidade da justiça, sem contudo carrear aos 

autos prova cabal da alegada condição de hipossuficiência. Além disso, 

não cumpriu adequadamente o que preceitua o artigo 319 do CPC, 

notadamente quanto a qualificação das partes (a indicação do endereço 

eletrônico), exposição fática e jurídica do pedido, com base no rito 

processual concretamente escolhido pela Autora, indicação correta do 

valor da causa e a opção pela realização da audiência de conciliação 

(após a fixação do rito processual escolhido – especial ou comum). Na 

sequência, a Requerente pugna pela concessão do despejo liminar do 

locador/Requerido, fundamentando a causa de pedir na legislação 

especial (Lei nº8.245/91) e no capítulo relativo a tutela de urgência do CPC 

(artigo 300), e pleiteando ao final a concessão da “Tutela de Urgência” ou 

“Tutela de Evidência”, devendo definir seu pleito jurisdicional, 

fundamentando adequadamente a causa de pedir e o pedido, mormente 

cada instituto possuir sua peculiaridade e análise jurídica diversa, 

principalmente quanto a presença dos requisitos legais afetos a cada um. 

Não obstante a isso, a Autora fundamentou o pedido de exoneração da 

prestação da caução, indispensável ao cumprimento do pedido liminar no 

âmbito da ação de despejo (artigo 59, §1º da Lei nº8.245/91), no artigo 64 

do citado Diploma. Todavia, a interpretação legal do artigo 64 da Lei do 

Inquilinato deve se dar de forma sistemática, com abordagem teleológica à 

toda extensão da lei, ocasião em que se vislumbrará que o dispositivo 

preceitua que a regra geral da prestação da caução para a execução 

provisória do despejo do locatário (despejo em caráter liminar), de modo 

que o “salvo nas hipóteses das ações fundadas no art.9º” (incisos I, II e 

IV) constitui a exceção à regra geral. Destarte, para fins de aplicação ao 

despejo liminar da Lei do Inquilinato, impõe-se, a prestação de caução 

entre 06 (seis) a 12 (doze) alugueis, ao passo que nas hipóteses 

previstas no artigo 9º (incisos I, II e IV) poderá haver a dispensa da 

caução, excetuando-se o inciso III (falta de pagamento, objeto da ação) em 

que a caução para o despejo liminar está fixada em 03 (três) aluguéis por 

força do artigo 59, §1º da Lei nº8.245/1991. A par destas considerações, 

deve a parte Autora esclarecer o motivo de o fundamento jurídico da 

exoneração da prestação da caução ter sido sobre o artigo 64 da Lei 

nº8.245/1991, comprovando documentalmente o pleito jurisdicional. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para o fim de: 1) 

Juntar aos autos documentos que demonstrem não possuírem renda 

suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento (declaração imposto renda, holerite, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício, de acordo com o art. 99, §2º, do CPC. 2) 

Cumprir rigorosamente os requisitos da petição inicial previsto no artigo 

319 do CPC, principalmente no tocante a qualificação correta das partes 

(inciso II), fundamentação jurídica dos pedidos adequada ao rito 

processual escolhido (inciso III e IV), atribuir adequadamente o valor da 

causa, após a definição do rito processual escolhido (inciso V) e, se for o 

caso, indicar a opção pela realização da audiência de conciliação (inciso 

VII), sob pena de indeferimento da petição inicial. 3) Indicar com precisão e 

clareza em qual das hipóteses legais de desocupação provisória do imóvel 

se enquadra a pretensão da Autora (despejo liminar), inclusive com a 

demonstração da presença dos requisitos relativos à opção jurisdicional, 

sob pena de indeferimento do pedido liminar; 4) Esclarecer o motivo da 

fundamentação do pedido de exoneração da prestação da caução para 

cumprimento de eventual ordem de despejo, comprovando 

documentalmente a impossibilidade de prestar a caução. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038645-78.2017.8.11.0041

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:

ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitoria a parte requerente vem aos autos emendar o 

pedido, anexando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais. Dessa forma, estando satisfeito o requisito da 

Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, caput do CPC, recebo o 

pedido formulado no Id nº 11820668, para emenda do pedido inicial. 

Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 
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convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038660-47.2017.8.11.0041

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:

GISELLE MACHADO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitoria a parte requerente vem aos autos emendar o 

pedido, anexando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais. Dessa forma, estando satisfeito o requisito da 

Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, caput do CPC, recebo o 

pedido formulado no Id nº 11820763, para emenda do pedido inicial. 

Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038669-09.2017.8.11.0041

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:

LUCIMAR JULIA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação Monitoria a parte requerente vem aos autos emendar o 

pedido, anexando a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais. Dessa forma, estando satisfeito o requisito da 

Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, caput do CPC, recebo o 

pedido formulado no Id nº 11820837, para emenda do pedido inicial. 

Citem-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701 do 

CPC), ou ofereça embargos os quais suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Nos termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que o requerido será isento do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a 

parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034086-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO CAROLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT0011242A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD LUIZ MENDES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Monitoria a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda do pedido. No caso, satisfeito o 

requisito da Ação Monitoria, conforme disposto no artigo 700, caput do 

CPC, dessa forma, recebo o pedido formulado no identificador 10643020, 

para emenda do pedido inicial. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC, defiro a parte autora a Gratuidade da Justiça. Citem-se 

a(s) parte(s) requerida(s) para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa (art. 701 

do CPC), ou oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo - artigo 702, § 4º do CPC. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004894-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI (EXECUTADO)

M T A MALVEZZI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Título Extrajudicial a parte exequente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da 

inicial. Dessa forma, estando o pedido instruído com o título executivo 

extrajudicial (Contrato de Compra e Venda), recebo o pedido formulado no 

identificador-Id nº 12018453, para emenda da inicial. Citem-se o (s) 

executado (s) para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 

do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, 

constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se o exequente. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013675-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DA SILVA FELIX OAB - MT15925/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALEXSANDRO DOS SANTOS GONCALVES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista a certidão lavrada no Id 12115546, para normal 

prosseguimento do presente feito, determino ao Gestor deste Juízo, que 

agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data 

para realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 
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Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, conforme já determinado nos autos 

(Id 9893827). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007581-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROBERTO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança, que o pedido inicial 

não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser 

adequado. No caso, o pedido inicial deixa de informar a qualificação 

profissional da requerente, bem como, encontra-se desacompanhado do 

comprovante de renda para análise do pedido de gratuidade. Isto posto, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, informando nos autos a 

qualificação profissional da requerente na forma estipulada pelo artigo 

319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício da 

gratuidade, juntando no feito documento hábil de comprovação da alegada 

hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007511-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCENILDO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por 

Danos Morais, que a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando 

não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, anexando ao pedido o comprovante de renda. Estando o 

pedido instruído com os documentos necessários e presumindo como 

verdadeira a declaração apresentada nos autos, nos termos do que 

dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedendo a requerente a Gratuidade 

da Justiça. Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007558-70.2018.8.11.0041

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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa 

ser adequado. No caso o valor atribuído à causa R$ 1.000,00 (mil reais) 

não corresponde com a pretensão almejada pelo requerente, que objetiva 

o arbitramento de honorários numa causa cuja dívida ultrapassa o valor de 

R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais). No atual 

Código de Processo Civil, o valor da causa continua sendo um requisito da 

petição inicial, cabendo ao autor atribuir-lhe um valor certo, ainda que a 

causa não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, conforme 

preconiza o disposto no artigo 291 do CPC. Quanto ao pedido de 

gratuidade, o entendimento jurisprudencial dominante, para concessão de 

gratuidade da Justiça, é que sem a comprovação eficaz nos autos, da 

falta de condições financeiras do requerente, o indeferimento do benefício 

deve ser imposto. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 321 

do CPC, INTIME-SE a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a petição inicial, atribuindo valor correto a causa - art. 319, V, 

CPC, bem como, para no mesmo prazo demonstrar que faz jus ao 

beneficio da gratuidade, ou ainda, recolher as custas processuais, 

anexando nos autos a Guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 321, V, e 290 do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007540-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT0006748A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA CORREA AMARO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se o requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das 

custas processuais com o respectivo comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 

do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no PJE, 

encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 

2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de 

guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007592-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CIBELE DE SOUZA ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, fundamentado no que dispõe o 

§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. Em cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor deste Juízo, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, a qual deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007871-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY BORGES GORGET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde o autor requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais. Verifica-se nos autos que o pedido encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda do requerente. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende que, sem a 

comprovação eficaz nos autos do estado de penúria da parte requerente, 

o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa forma, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando nos autos (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou a última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007800-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RIPARDO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. Não havendo no caso, pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007226-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (AUTOR)

OXIGENIO CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TMF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, SERVICOS E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de ação Monitoria que o pedido inicial vem acompanhado 

de prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (Duplicatas Mercantil 

com Notas Fiscais comprovando a entrega das mercadorias), assim, 

tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da Ação Monitoria, conforme 

disposto no artigo 700, caput do Código de Processo Civil. Custas 

processuais recolhidas. Ante ao exposto, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído a causa (art. 701 do NCPC), ou ofereça embargos 

os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos termos do que 

dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o 

requerido será isento do pagamento das custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007835-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pagamento das 

custas não resta comprovado nos autos, visto ter o exequente anexado 

ao processo, apenas o comprovante de agendamento de pagamento. 

Dessa forma, não restando comprovado nos autos o pagamento das 

custas processuais, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, 

intime a parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição 

inicial, comprovando nos autos o pagamento das referidas custas, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008263-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação Monitoria, onde o autor requer a concessão da 

gratuidade da Justiça, alegando, não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. Sabemos que cabível o deferimento 

do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica, todavia, mostra-se 

necessário a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, que assim, dispõe: 

Súmula nº 481 do STJ “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, não havendo 

demonstração nos autos da alegada incapacidade financeira, intime-se o 

requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos documento hábil de 

comprovação de sua hipossuficiência – Declaração de Imposto de Renda 

com as planilhas contábeis dos últimos três meses, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007722-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. SHINIKE MULLER E SHINIKE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

EM CUIABA MT (EXECUTADO)

WILSON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Execução de Titulo Extrajudicial a parte exequente requer o 

parcelamento das custas processuais, alegando dificuldade financeira. O 

entendimento jurisprudencial dominante, tanto para deferimento da 

gratuidade, quanto, para a concessão de parcelamento das custas 

processuais, é que sem a comprovação eficaz nos autos da falta de 

condições financeiras do requerente, o indeferimento do benefício deve 

ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa jurídica que não tem a seu 

favor a presunção de hipossuficiência, ao requerer o parcelamento das 

custas, caberia ao exequente ter demonstrado por documento hábil, que 

não se encontra em condições financeiras de arcar com o ônus 

processual, o que não ocorreu. Isto posto, não restando a incapacidade 

financeira do exequente, demonstrada nos autos, conforme disposto no 

artigo 99, § 2º do CPC, intime-se o exequente, via DJE, por seu patrono, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, demonstrando que 

faz jus ao benefício do parcelamento, anexando ao feito a planilha contábil 

dos últimos três meses, bem como, as três últimas declarações de imposto 

de renda, sob pena de indeferimento, ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007367-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS COELHO DO PRADO OAB - MT20888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007367-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, entretanto o comprovante de renda anexado 

ao Id.12378119 contrapõe a alegada condição de hipossuficiência. Além 

disso, colho o ensejo para oportunizar ao Autor a juntada de elementos de 

prova acerca dos serviços realizados no veículo com a juntada completa 

das ordens de serviço (entrada e saída), a fim de que se possa elucidar 

melhor a probabilidade ao pedido de tutela de urgência, bem como a 

urgência necessária ao deferimento do pedido. Isto porque, os 

documentos dos Ids.12378106, 12378108 e 12378114 não comprovam o 

diagnostico do veículo, ou os procedimentos/reparos realizados pela 

concessionária naquelas oportunidades. Aliado a isso, extrai-se da inicial 

que o veículo está na posse do Autor (em sua garagem), de sorte que, 

mesmo diante da sustentação de que o automóvel está inutilizado, em 

tese, corroborada nos vídeos anexados aos Ids.12378099, 12378101 e 

12378103, é impossível constatar a data das respectivas gravações, 

principalmente pelo fato de, ao que tudo indica, foram produzidas em dias 

distintos, não havendo meios de o juízo relacionar às mídias à paralisação 

do veículo após a última entrada registrada na concessionária 

(06/03/2018). Saliento que, despeito de gozar do direito elencado no artigo 

6º, inciso VIII do CDC (inversão do ônus da prova), o Autor não está 

desincumbido carrear aos autos fatos concretos da constituição do seu 

direito, se mostrando plenamente possível que diligencie a fim de 

comprovar minimamente a presença dos requisitos autorizadores da 

medida vindicada. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, 

para querendo: 1) Juntar aos autos documentos que demonstrem não 

possuir renda suficiente para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento (por ex. declaração imposto renda, etc...), sob 

pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do 

CPC. 2) Juntar aos autos elementos de prova capaz de indicar os 

procedimentos/reparos realizados no veículo relativo às ordens de 

serviços anexadas aos Ids.12378106, 12378108 e 12378114, justificando 

documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de indeferimento 

do pedido de tutela de urgência. 3) Juntar aos autos elementos que 

comprove a inutilidade do veículo, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008307-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários onde o autor 

requer a gratuidade da justiça, ou o recolhimento das custas ao final do 

processo, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. O Código de Processo Civil em vigência não abrange a 

hipótese de pagamento de custas ao final do processo, permitindo 

excepcionalmente o parcelamento destas, conforme disposto no artigo 98, 

§6º, como forma de resguardar o princípio previsto no artigo 5º, inciso 

LXXIV da Constituição Federal. Entretanto, o entendimento jurisprudencial 

dominante, tanto para concessão da gratuidade da Justiça, quanto para o 

parcelamento das custas processuais, é que sem a comprovação nos 

autos da falta de condições financeiras do requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado de qualquer documento probatório, nesse sentido. 

Quanto ao valor atribuído à presente causa (R$ 1.000,00 - mil reais), estes 

não correspondem com a pretensão almejada pelo autor, que objetiva o 

arbitramento de honorários de ação cuja dívida ultrapassa o valor de R$ 

2.000.000,00 (Dois milhões de reais). No atual Código de Processo Civil, o 

valor da causa continua sendo um requisito da petição inicial, cabendo ao 

autor atribuir-lhe um valor certo, ainda que a causa não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível, conforme preconiza o disposto no 

artigo 291 do CPC. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 

321, do CPC, intime-se o requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a petição inicial, atribuindo valor correto a causa - art. 319, V, 

CPC, bem como, fundamentado no que dispõe o art. 99, § 2º do CPC, 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade ou o recolhimento das 
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custas ao final da ação, anexando no feito a declaração de imposto de 

renda, e planilha contábil dos últimos três meses, ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretara no indeferimento da petição 

inicial e cancelamento do feito com base no disposto no artigo 330. IV e 

art. 290 do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028731-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROBSON DA SILVA AMARAL (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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12187420 designo o 

dia 27 de junho de 2018, às 10:30, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007116-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e 

Estéticos, onde a parte autora requer a gratuidade da Justiça, alegando 

falta de condições financeira para arcar com as despesas processuais. 

Dos autos verifica-se que o pedido encontra-se desacompanhado do 

comprovante de renda da requerente. A jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado tem entendido que, sem a comprovação nos autos do 

estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do benefício deve 

ser imposto. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º 

do CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido demonstrando que faz jus ao 

benefício requerido, anexando no feito (cópia da Carteira de Trabalho, 

holerite ou a última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento 

da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008337-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA CRISTINA DE ANASTACIO E BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

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

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, VI do CPC, e 

precisa ser adequada. A alteração da Certidão de Registro Civil pressupõe 

justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros, dessa forma, tratando-se 

de pessoa maior e capaz, necessário que venham para os autos as 

certidões negativas: Cível e Criminal das Justiças Estadual, Federal, 

Trabalhista e Eleitoral, Restrição no Banco de Crédito (SPC e SERASA), 

Débitos Fiscais (SEFAZ/MT), e dos Cartórios de Protesto. No caso, a parte 

autora requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, no 

entanto, o pedido encontra-se desacompanhado do comprovante de renda 

da requerente. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado entende 

que, sem a comprovação nos autos do estado de penúria do requerente, o 

indeferimento do benefício deve ser imposto. Isto posto, fundamentado no 

que dispõe os artigos 321 e 99, § 2º, ambos do CPC, intime-se a parte 

requerente para no prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo para os 

autos, os documentos acima discriminados, bem como, demonstrar que 

faz jus ao benefício requerido, anexando no feito (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou a última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe os artigos 330, IV, e 290 do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007949-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA OLIVEIRA CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1007949-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico a necessidade de esclarecimentos indispensáveis ao recebimento 

da inicial. Constato que no preâmbulo da exordial a parte Autora possui 

qualificação profissional de “Segurança”, já na procuração anexada ao 

Id.12459339 pág.1, a Autora está qualificada como “Vendedora”, o que 

inviabiliza o recebimento da inicial, bem como o pedido de gratuidade. 

Ainda no que afeta aos requisitos da petição inicial (artigo 319 do CPC), 

deixou a Requerente de qualificar corretamente às partes no tocante à 

informação do endereço eletrônico e não se manifestou quanto a 

realização da audiência de conciliação. Além disso, pleiteia provimento 

jurisdicional sobre a Unidade Consumidora “nº6/328862-5”, ao passo que 

as provas carreadas são afetas à Unidade Consumidora diferente 

(nº6/328862-8). Na sequência, verifico que o pedido de tutela de urgência, 

além de não ter sido abordado na causa de pedir, no âmbito dos pedidos, 

a exclusão da negativação dos dados da Autora está formulado com base 

em enunciado dos juizados especiais, estando em desacordo com o 

presente rito, merecendo destaque a citação de julgados das Turmas 

Recursais na causa de pedir como fundamento da alegada abusividade 

sofrida pela Requerente. Por conseguinte, alega a Requerente que passou 

a residir no imóvel em que esta instalada a unidade consumidora em 

questão a partir do ano de 2014, refutando a cobrança de recuperação de 

consumo apresentada, todavia o parcelamento adimplido pela Autora foi, 

aparentemente, realizado no ano de 2012 (Id.12459376), pendendo de 

esclarecimento acerca desta incongruência. Finalmente, alega ter havido a 

suspensão do serviço fornecido pela Requerida, sem comprovar nos 

autos a interrupção, mesmo havendo no site da Ré extrato indicativo do 

status/situação da unidade consumidora. Sem a regularização da inicial e 

esclarecimentos indicados acima, se torna impossível o recebimento da 

exordial. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para 

querendo: 1) Cumprir rigorosamente o artigo 319 do CPC, principalmente 

quanto aos fundamentos jurídicos dos pedidos, qualificação adequada das 

partes (com indicação do endereço eletrônico) e manifestando a cerca da 

audiência de conciliação, sob pena de indeferimento da inicial; 2) 

Esclarecer a incongruência do conjunto probatório relativo a UC 

nº6/328862-8 e a causa de pedir reclamar ato ilícito sobre o faturamento 

da UC nº6/328862-5; 3) Embasar juridicamente o pedido de tutela de 

urgência de forma adequada ao rito processual escolhido (comum), sob 

pena de indeferimento do pedido; 4) Esclarecer o motivo da realização dos 

pagamentos relativos ao parcelamento firmado sobre a UC reclamada 

antes do ano de 2012, já que somente passou a residir no imóvel a partir 

de 2014, comprovando documentalmente o esclarecimento. 5) Trazer aos 

autos prova da suspensão dos serviços por parte da Requerida, 

considerando que é possível a extração dessa informação diretamente do 

sitio virtual da Requerida, justificando documentalmente a impossibilidade 

de fazê-lo, sob pena de indeferimento do pedido de urgência. 

Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 
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casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução nº04/2016/TP e 

22/2011/TP, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, além da Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, 

determina que: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

"Descrição" e "Tipo de Documento", exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Decorrido o 

prazo supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034148-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA OROTILDES PAIVA (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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12187545 designo o 

dia 27 de junho de 2018, às 10:45, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031073-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENN CRISTINA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12187679 designo o 

dia 27 de junho de 2018, às 11:00, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792426 Nr: 46521-77.2012.811.0041

 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: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEITE DE BARROS, NEIDE FALCÃO DE 

BARROS, FALCÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, FABIANA FERNANDEZ - OAB:130.561/SP, 

GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS/10.766, GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:308.505/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 

MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, WILSON RICARDO AMIZO - OAB:7813/MT

 ANTE O EXPOSTO e, por tudo o mais que dos autos consta, nos termos 

do artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado 

por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em desfavor de JOSÉ 

LEITE DE BARROS, NEIDE FALCÃO DE BARROS e FALCÃO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, declarando, entretanto o perdimento das arras 

confirmatórias em decorrência da rescisão do contrato por culpa da parte 

Autora. CONDENO a parte Autora ao pagamento de multa de 1% (um por 

cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 81 do CPC, bem 

ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 

20% do valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, 

ressalvando que havendo pluralidade de vencedores com advogados 

distintos, devem ser repartidos em igual proporção. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de março de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810486 Nr: 16977-10.2013.811.0041

 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: LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Processo Código nº 810486

Vistos,

Considerando que atualmente a cônjuge deste Magistrado litiga em 

desfavor da parte Requerida, assim, nos termos do que dispõe o artigo 

145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO para o exercício das funções 

jurisdicionais no presente feito.

Coloquem a fita de identificação quanto ao meu impedimento, no dorso dos 

autos, para fins de evitar conclusões indevidas - artigo 347 da CNGC/MT.

A seguir, encaminhe-se o presente feito ao substituto legal.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1045145 Nr: 43967-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Certifico que, procedi com a digitalização dos autos em epigrafe, bem 

como, procedi com a remessa via E-mail dos autos para que seja 

distribuída para Vara Federal competente para processar e julgar o feito 

nos termos da decisão de fls. 381/382.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1085510 Nr: 4056-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BELLO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. D. R. MIRANDA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1085510

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança que a parte requerida, citada por edital, 

deixou decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos autos, 

conforme relata a certidão de folhas 70.

 Ante ao exposto, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como Curadora Especial a parte requerida, a Drª Elianethe 

Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, 

a quem determino que seja dado vista dos autos, para apresentação de 

defesa no prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1100038 Nr: 10585-49.2016.811.0041

 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: WALNIL DE MATOS BARRETO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPAGEM DE PNEUS PANTANAL LTDA ME

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

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1100038

Vistos,

Trata-se de Ação Indenizatória que a parte requerida, citada por edital, 

deixou decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos autos, 

conforme relata a certidão de folhas 42.

 Ante ao exposto, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como Curadora Especial a parte requerida, a Drª Elianethe 

Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, 

a quem determino que seja dado vista dos autos, para apresentação de 

defesa no prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1029086 Nr: 36341-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCIDIO ALOISIO REGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VITOR LEITE DOS SANTOS, ELIZA 

HEMOGENEA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/0, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 

OAB:2.030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1029086

Vistos,

Nesta Ação de Adjudicação Compulsória os requeridos: Espólio de Vitor 

Leite dos Santos e Eliza Homogênea Silva, citados por edital, deixaram 

decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos autos, conforme relata 

a certidão de folhas 73.

 Sendo assim, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curadora Especial aos requeridos supra citados, a Drª 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino que seja dado vista dos autos, para 

apresentação de defesa no prazo legal.

 Intime-se a Defensora Pública pessoalmente, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com a 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 A seguir, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 730598 Nr: 26664-79.2011.811.0041

 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: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DE GODOY BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 730598

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória, onde o requerido Paulo Francisco Godoy 

Belfort, citado por edital, deixou decorrer o prazo sem apresentação de 

defesa nos autos, conforme relata a certidão de folhas 36.

 Diante do exposto, em obediência ao que dispõe o artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como Curadora Especial ao requerido acima citado, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Curadora nomeada para que apresente 

embargos monitórios no prazo estipulado pelo artigo 701, do CPC.

 Deixo consignando que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro 

para todas as suas manifestações processuais e o prazo tem início com a 

intimação pessoal do defensor público, conforme preconizam os artigos 

183, § 1o e 186, § 1º, ambos do CPC.

Apresentado os embargos, intime-se a parte requerente para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se quanto aos embargos e documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de preclusão, conforme 

disposto no § 5º, do artigo 702 do CPC.

 Após, retornem-se os autos conclusos para decisão.

 Intime-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 951114 Nr: 435-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SANTIAGO FRISON, JULIANA MEDEIROS DE 

LIMA FRISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - OAB:, 

FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083/MT, GERALDO UMEBELINO 

NETO - OAB:10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 951114

Vistos,

Processo concluso sem cumprimento da retificação do polo passivo, 

ordenada na decisão de folhas 77, o que determino o imediato cumprido.

No caso, o requerido Claudemir Marques Ferreira, citado por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos autos, conforme relata 

a certidão de folhas 79.

 Dessa forma, obedecendo ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curadora Especial a Drª Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário 

Silva, Defensora Pública militante no Foro local, a quem determino que seja 

dado vista dos autos, para apresentação de defesa no prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 949044 Nr: 59690-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ANTONIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TANAHASHI RIBEIRO 

PINTO - OAB:6359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 949044

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória, onde o requerido Paulo Cesar da Silva, citado 

por edital, deixou decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos 

autos, conforme relata a certidão de folhas 45.

 Diante do exposto, em obediência ao que dispõe o artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como Curadora Especial ao requerido acima citado, a Drª. 

Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Curadora nomeada para que apresente 

embargos monitórios no prazo estipulado pelo artigo 701, do CPC.

 Deixo consignando que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro 

para todas as suas manifestações processuais e o prazo tem início com a 

intimação pessoal do defensor público, conforme preconizam os artigos 

183, § 1o e 186, § 1º, ambos do CPC.

Apresentado os embargos, intime-se a parte requerente para no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se quanto aos embargos e documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de preclusão, conforme 

disposto no § 5º, do artigo 702 do CPC.

 Após, retornem-se os autos conclusos para decisão.

 Intime-se a parte autora.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 808574 Nr: 15039-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO OLIVEIRA GUELERE, ELIDIO 

LEOCARDIO DA CONCEIÇÃO NETO, ROGÉRIO LUCIO DA SILVA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 808574

Vistos,

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, onde os requeridos 

Rodrigo Oliveira Guelere, Elpidio Leocardio da Conceição e Rogério Lúcio 

da Silva Paes, citados por edital, deixaram decorrer o prazo sem 

apresentação de defesa nos autos, conforme relata a certidão de folhas 

120.

 Dessa forma, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio ao requeridos como Curadora Especial a Drª Elianethe Gláucia de 

Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, a quem 

determino que seja dado vista dos autos, para apresentação de defesa no 

prazo legal.

 Em vista da especialidade do rito processual, deixo de designar audiência 

de conciliação ou mediação.

Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795942 Nr: 2283-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DE SOUZA MACEDO, PANORAMA 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO, TULIO FELIX 

LEPEDA

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 795942

Vistos,

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, onde 

o requerido Tulio Felix Lapeda, citado por edital, deixou decorrer o prazo 

sem apresentação de defesa nos autos, conforme relata a certidão de 

folhas 104.

 Dessa forma, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curadora Especial ao requerido supra citado, a Drª Elianethe 

Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, 

a quem determino que seja dado vista dos autos, para apresentação de 

defesa no prazo legal.

 Em razão da especialidade do rito processual, deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação.

Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 
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art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 883657 Nr: 19024-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMA E PERGER INDUSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 Código do Processo nº 883657

Vistos,

 A diligência requerida para busca de endereço dos herdeiros para 

regularização do polo passivo da presente demanda, pode ser obtida pelo 

próprio exequente.

Dessa forma, indefiro o pedido de folhas 77, intime-se a parte exequente 

para no prazo de dez dias, dar cumprimento a decisão de folhas 76, 

promovendo o normal andamento deste feito, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos, conforme dispõe o artigo 485, III e §1º, do 

CPC/2015.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335663 Nr: 6348-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SARAIVA GRANJEIRO, MARGARIDA 

BELIZARIO SILVA GRANJEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE ABADIA DE OLIVEIRA - 

OAB:25469/DF, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que os executados citados 

por edital deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos, conforme relata a certidão de folhas .

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial aos executados neste feito, citados por 

edital, a Drª. Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública 

militante no Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo 

prazo legal, para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 387798 Nr: 23514-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONÉSIMO NUNES ROCHA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO DO AMARANTE, ROGÉRIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que os executados citados 

por edital deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos, conforme relata a certidão de folhas .

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial aos executados neste feito, citados por 

edital, a Drª. Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública 

militante no Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo 

prazo legal, para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1022933 Nr: 33362-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO CUENCA GONZALEZ, 

MONICA CARAJOINAS RAMALHO CUENCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial, que os executados citados 

por edital deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos, conforme relata a certidão de folhas .

 Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao réu citado 

por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou no 

Enunciado de Súmula nº 196, o entendimento que: Ao executado citado 

por edital ou por hora certa que permanecer revel, será nomeado curador 

especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 72, inciso II, do CPC, 

nomeio como Curador Especial aos executados neste feito, citados por 

edital, a Drª. Elianethe Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública 

militante no Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo 

prazo legal, para apresentação de embargos.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que a contagem do prazo tem início com sua 

intimação pessoal – art. 183, § 1º do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737026 Nr: 33487-69.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 737026

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança que a parte requerida, citada por edital, 

deixou decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos autos, 

conforme relata a certidão de folhas 73.

 Ante ao exposto, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como Curadora Especial a parte requerida, a Drª Elianethe 

Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, 

a quem determino que seja dado vista dos autos, para apresentação de 

defesa no prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718107 Nr: 14280-84.2011.811.0041

 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: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBENS IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, LAURA CATARINE S. V. S. DE ABREU - 

OAB:14.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 718107

Vistos,

Numerem-se as folhas a partir da pagina 150.

Trata-se de Ação de Cobrança que a parte requerida, citada por edital, 

deixou decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos autos, 

conforme relata a certidão de folhas 155.

 Ante ao exposto, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como Curadora Especial a parte requerida, a Drª Elianethe 

Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, 

a quem determino que seja dado vista dos autos, para apresentação de 

defesa no prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 222054 Nr: 30078-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZULEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO ROSEIRO COUTINHO

 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:

 Código do Processo nº 222054

Vistos,

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer que a parte requerida, citada por 

edital, deixou decorrer o prazo sem apresentação de defesa nos autos, 

conforme relata a certidão de folhas 70.

 Ante ao exposto, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como Curadora Especial a parte requerida, a Drª Elianethe 

Gláucia de Oliveira Nazário Silva, Defensora Pública militante no Foro local, 

a quem determino que seja dado vista dos autos, para apresentação de 

defesa no prazo legal.

 Intime-se pessoalmente a Defensora Pública, ressaltando que esta gozará 

de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais - 

art.186, § 1º, do CPC, e que o prazo tem início com a intimação pessoal – 

art. 183, § 1º do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784976 Nr: 38809-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 784976

Vistos,

 Conforme se verifica no teor da certidão lavrada as folhas 68, o Meirinho 

responsável pelo cumprimento do mandado de citação, deixou de cumprir 

o seu mister com o zelo e a dedicação necessária, quando devolveu o 

mandado sem cumprir a ordem de INTIMAÇÃO, na forma expressa pelo 

artigo 252 do CPC.

Sabemos que citação/intimação por hora certa é de ferramenta à 

disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial, 

devendo o Oficial responsável pelo cumprimento do mandado fazer uso do 

referido expediente quando constatada a ocultação deliberada da parte a 

ser citada ou intimada, nos estritos moldes do que determina os artigos 

252 e 253 do CPC/2015, cabendo ainda ao Meirinho lavrar certidão 

circunstanciada das diligências empreendidas.

O artigo 252, do CPC/2015, assim estabelece:

 “Quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar”.

Parágrafo único. “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, feita 

a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência”.
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 Ante ao exposto, não havendo o executado constituído advogado nos 

autos, acolho o pedido de folhas 70, desentranhem-se o mandado de 

intimação (fls. 67), para que seja integralmente cumprido pelo mesmo 

Oficial de Justiça, como diligência do Juízo, no prazo legal e na forma 

estabelecida pelo artigo 252, do CPC/2015, sob pena de responsabilidade 

funcional.

Decorrido o prazo legal para o cumprimento do mandado, sem devolução 

do mandado, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para 

providências.

Intime-se a parte requerente e cientifique-se o Oficial desta decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de Abril de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 787742 Nr: 41669-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILVO RODRIGUES DE LIMA, ALOISIO SOUZA LIMA, 

PASCOALINA GARAVAZZO SALLES, ESPÓLIO DE ANESIO NOGUEIRA 

SALLES, TANIA NOGUEIRA DE SALLES, ANTONIA LIBERATO ROSTEY, 

GONÇALO NEVES BOTELHO, ESPÓLIO DE ARYDES BORGES SERPA, 

NELY DE QUEIROZ SERRA, CARLOS GOTTARDI DE ALMEIDA, EDEMAR 

FRANCISCO BASSO, EDIL RONDON, ETELVINO LUIZ GARCIA, HILTON 

RODRIGUES BRANCO, JOÃO DALDEGAN, JOÃO PIRES DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 525 do CPC, REJEITO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposto por BANCO 

BRADESCO S/A e por consequência HOMOLOGO o cálculo judicial de 

fls.576, para reconhecer o valor da execução em R$ 135.153,34 (cento e 

trinta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e quatro 

centavos).Custas pela parte Executada. Deixo de arbitrar honorários 

sucumbenciais, pois se tratando de impugnação ao cumprimento de 

sentença, apenas serão cabíveis em caso de êxito da impugnação, ainda 

que parcial.Nos termos do artigo 525,§6º do CPC, por não ter demonstrada 

a gravidade do dano que o prosseguimento da execução sujeitaria a parte 

Executada, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente, para o caso de 

eventual interposição de recurso desta decisão.Expeça-se Alvará em 

favor da parte Exequente do valor remanescente do depósito de 

fls.285/286, tendo em vista o montante total ser inferior ao valor da 

execução ora homologado.INTIME-SE a parte EXECUTADA para no prazo 

de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor remanescente do débito 

apurado no cálculo de fl. 576, DEVIDAMENTE ATUALIZADO ATÉ A DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO, sob pena de expropriação forçada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 865648 Nr: 6096-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLEN CRISTINA VENTURA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - 

OAB:12.774/PB, RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Código n.º 865628

VISTOS,

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida em Ação Civil Pública 

nº 2281/2008 (código 242135), oriunda da 2ª Vara Especializada de Direito 

Bancário de Cuiabá, na data de 16/05/2008, em que restou decidida 

questão de aplicação de expurgos inflacionários nas cadernetas de 

poupança.

 De início, registro que a manifestação apresentada as fls. 75/109 pela 

parte Executada BANCO BRADESCO S/A não se trata de IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, haja vista que a presente execução 

teve início na vigência do CPC/73, cujo prazo para apresentação previsto 

no artigo 475-J,§1º daquele ordenamento somente iniciava a partir da 

efetivação da penhora.

 Desta feita, atendo aos argumentos declinados pela parte Executada 

quanto a inobservância da conversão do saldo existente na conta 

corrente da parte Exequente para a moeda “cruzados novos”, perfazendo 

assim nitidamente o excesso de execução.

Ressalto ainda o entendimento da Corte Superior, sedimentado no 

julgamento do REsp 1247150/PR (TEMA 482), submetido à sistemática dos 

recursos repetitivos, no sentido que a sentença genérica proferida em 

ação civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida certa ou já fixada em 

liquidação (art. 475-J do CPC/1973), já que na sentença genérica fixou-se 

tão somente a responsabilidade da instituição financeira pelos danos 

suportados pelos poupadores, consoante dispõe o art. 95 do CDC. 

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA 

PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1.2. A sentença 

genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao 

vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" 

(art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a 

condenação será genérica" , apenas "fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se 

reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando 

sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do 

CPC. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1247150/PR, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 19/10/2011, DJe 12/12/2011)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO 

BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 

1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade 

dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em 

razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem 

ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele 

conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte 

estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade 

do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da 

dialeticidade. 2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido 

de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento 

de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito 

vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação 

civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que 

condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos 

inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao 

vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a 

procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do 

réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a 

condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento 

espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado 

provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor 

que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 536859/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 16/09/2014, DJe 24/09/2014) Assim sendo, em que pese à 

necessidade de prévia liquidação de sentença para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur, sob pena, inclusive, de indeferimento 

liminar do pedido de execução do título executivo judicial (cf. AgInt no 

REsp 1593751/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

09/08/2016, DJe 16/08/2016) no caso em apreço o consumidor requereu 

diretamente o cumprimento da sentença coletiva, alegando a 

desnecessidade de liquidação” (grifei).
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Na mesma esteira de raciocínio, o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem 

decidido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO 

STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – 

AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES 

– COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ 

E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO 

EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A r. decisão 

proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, 

determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de 

sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se 

discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a 

liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos 

autos. Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é 

tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o 

consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu 

interesse. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, 

não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial 

do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. Na 

hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de 

sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a 

existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a 

sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia 

líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo 

aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se 

não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do 

procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por 

arbitramento. (Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no 

DJE 03/04/2017)

 A par disso, revendo posicionamento anterior, considerando o 

entendimento supra epigrafado e ainda invocando os princípios da 

celeridade e da economia processual, CONVERTO DE OFÍCIO O 

PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

 Por tais motivos, a decisão inicial proferida às fls. 69, deve ser 

parcialmente revogada a fim de afastar a aplicabilidade imediata da multa 

prevista no artigo 475-J do CPC/73.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 283 do CPC, CONVERTO o 

procedimento em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, 

fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:

1) A inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença que ora se 

executa, com o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado 

no saldo do mês de fevereiro de 1989, excluída a remuneração já 

creditada na caderneta de poupança à época;

2) A inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), 

a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o 

saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;

3) A data final para incidência dos juros remuneratórios sobre os valores 

devido aos poupadores, como sendo a data do encerramento da conta, 

incumbindo ao Banco depositário a referida comprovação e não ausência, 

adotar a data da citação na Ação Civil Pública que originou o cumprimento 

da sentença, qual seja, 06/09/2006. (TEMA 887 – Resp. n. 1.392.245/DF)

4) Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase 

de conhecimento da Ação Civil Pública (TEMA 685 - REsp 1361800/SP),no 

percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC 

atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora 

judicial.

5) Os índices dos cálculos devem ser utilizados o IPC como índice de 

atualização monetária até março/1991; e aplicando o INPC nos índices 

posteriores à março de 1991.

Quanto a este último item, destaco que a Lei n. 8.177 de 01 de março de 

1991 extinguiu o IPC- INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, eis que 

constatado que o INPC- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

seria o melhor indexador de preços ao consumidor a partir daquela data.

 Assim, se na data dos expurgos inflacionários o índice oficial era o IPC, 

este deve ser utilizado para a atualização de eventual saldo devedor, e, 

se o caso, aplicado o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Preclusa a via recursal, faculto às partes no prazo COMUM de 15 (quinze) 

dias, apresentarem os cálculos pormenorizados observando os 

parâmetros delineados na presente decisão.

Deverão as partes proceder a atualização da dívida até a data do depósito 

de fls. 105, devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo 

remanescente, atualizar até a data do cálculo.

Sobrevindo os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela parte Exequente.

Consigno que no caso de discordância entre os valores apurados e não 

sendo possível evidenciar o erro na apuração do cálculo pelas partes, 

será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior 

homologação.

No ponto, ressalto a responsabilidade do Exequente ao pagamento dos 

honorários periciais, cuja controversa já foi dirimida em julgamento de 

recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 

recepcionado pelo artigo 1.036 do CPC/15):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do 

credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do 

pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de 

cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se 

determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou 

por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Advirto, finalmente, que a interposição de recurso com o propósito de 

dedução de teses manifestamente contrárias à jurisprudência 

consolidada, renderá ensejo à aplicação de multa processual (artigo 

1.026, §§2º e 3º do CPC), além de condenação por litigância de má-fé 

(artigos 80 e 81 do CPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 766790 Nr: 19562-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FILOGONIO JOSE BATISTA, FRANCELINA 

MENDES BATISTA, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, VALDIR MENDES 

NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANCA ARAUJO - OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANOS ECONÔMICOS

Processo Código n.766790

VISTOS,

A parte Executada BANCO BRADESCO S/A apresentou as fls. 129/183, 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida em Ação Civil 

Pública nº 2281/2008 (código 242135), oriunda da 2ª Vara Especializada 

de Direito Bancário de Cuiabá, na data de 16/05/2008, em que restou 

decidida questão de aplicação de expurgos inflacionários nas cadernetas 

de poupança.

 Arguiu em preliminar o erro no procedimento adotado por se tratar de 

sentença ilíquida e a nulidade da citação diante da não observância dos 

requisitos legais insculpidos no paragrafo único do artigo 475-N do 

CPC/73.

 Impugna os cálculos dos Exequentes argumentando que o valor realmente 

devido refere-se à aplicação dos índices mês a mês determinados na 

Ação Civil Publica, acrescido de juros compensatórios/remuneratórios na 
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base de 0,5%.

Requereu a redução dos honorários advocatícios fixados para a fase de 

cumprimento de sentença para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em 

razão da natureza da causa não demandar maiores dificuldades e pelo 

fato da atuação do profissional ter sido somente neste momento 

processual.

 Ao final, requerer a concessão de efeito suspensivo e a declaração do 

excesso de execução, com o reconhecimento do valor devido no importe 

de R$59.723,46 (cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e 

quarenta e seis centavos).

A garantia do juízo foi efetuada com o depósito na conta de Depósito 

Judicial no valor de R$ 105.979,15 (cento e cinco mil novecentos e setenta 

e nove reais e quinze centavos)

A parte Exequente apresentou contestação às fls. 185/196.

As fls. 201/202 foi determinada a expedição de alvará do valor 

incontroverso expressamente reconhecido pela parte Executada.

 A parte Exequente as fls.205, propugnou pelo prosseguimento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO

DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 509 DO NCPC:

Quanto à necessidade de liquidação da sentença coletiva, assinala-se que 

o entendimento da Corte Superior, sedimentado no julgamento do REsp 

1247150/PR (TEMA 482), submetido à sistemática dos recursos 

repetitivos, é no sentido de que a sentença genérica proferida em ação 

civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida certa ou já fixada em 

liquidação (art. 475-J do CPC/1973), já que na sentença genérica fixou-se 

tão somente a responsabilidade da instituição financeira pelos danos 

suportados pelos poupadores, consoante dispõe o art. 95 do CDC. 

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA 

PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1.2. A sentença 

genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao 

vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" 

(art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a 

condenação será genérica" , apenas "fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se 

reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando 

sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do 

CPC. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1247150/PR, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 19/10/2011, DJe 12/12/2011)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO 

BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 

1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade 

dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em 

razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem 

ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele 

conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte 

estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade 

do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da 

dialeticidade. 2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido 

de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento 

de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito 

vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação 

civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que 

condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos 

inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao 

vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a 

procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do 

réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a 

condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento 

espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado 

provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor 

que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 536859/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 16/09/2014, DJe 24/09/2014) Assim sendo, em que pese à 

necessidade de prévia liquidação de sentença para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur, sob pena, inclusive, de indeferimento 

liminar do pedido de execução do título executivo judicial (cf. AgInt no 

REsp 1593751/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

09/08/2016, DJe 16/08/2016) no caso em apreço o consumidor requereu 

diretamente o cumprimento da sentença coletiva, alegando a 

desnecessidade de liquidação” (grifei).

Na mesma esteira de raciocínio, o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem 

decidido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO 

STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – 

AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES 

– COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ 

E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO 

EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A r. decisão 

proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, 

determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de 

sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se 

discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a 

liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos 

autos. Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é 

tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o 

consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu 

interesse. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, 

não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial 

do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. Na 

hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de 

sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a 

existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a 

sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia 

líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo 

aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se 

não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do 

procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por 

arbitramento. (Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no 

DJE 03/04/2017)

 Em casos análogos a este, não obstante tenho manifestado pela 

desnecessidade da prévia liquidação da sentença em razão dos 

Exequentes trazerem aos autos prova da relação jurídica entabulada entre 

as partes (extratos do período vindicado), as memórias de cálculos dos 

débitos, aliado ainda ao fato que o próprio Executado impugna o valor 

exequendo apresentando suas planilhas de cálculos contendo todos os 

detalhes das contas (diferença do expurgo devida e a pormenorização do 

calculo de atualização dessa diferença), pressupondo assim, a 

inexistência de cerceamento de defesa diante da possibilidade de 

apuração do quantum de forma simples, considerando o entendimento 

supra epigrafado e ainda invocando os princípios da celeridade e da 

economia processual, HEI POR BEM CONVERTER DE OFÍCIO O 

PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

 Por tais motivos, a decisão inicial proferida as fls. 125, deve ser 

parcialmente revogada a fim de afastar a aplicabilidade imediata da multa 

prevista no artigo 475-J do CPC/73.

DO SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Consigno ser desnecessária a suspensão do presente feito até o 

julgamento dos Recursos em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal 

(REs 591.797/SP e 626.307 e AI 754.745/SP – TEMAS 264 E 265) em 

razão da preclusão operada, pois a questão já foi dirimida nos autos da 

Ação Civil Pública que originou o título exequendo. Ademais, as decisões 

proferidas nos referidos recursos define claramente quais processos 

deveriam ser sobrestados, estando, pois, excluídos daquela determinação 

àqueles em sede executiva decorrente de sentença transitada em julgado, 

como é o caso do presente feito.
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 Da mesma forma, cessou a causa de suspensão em razão do julgamento 

definitivo do Resp n.1391198/RS – TEMAS 723 E 724, pelo Superior 

Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 10/08/2015, restou definida 

orientação segundo a qual podem os poupadores não associados 

promover execução individual de sentença proferida na ação coletiva.

Igualmente, o título exequendo não se aplica aos TEMAS 947 E 948 os 

quais foram cancelados e desafetados dos respectivos recursos, sendo 

certo ainda que a questão relativa a legitimidade ativa para promover a 

execução individual independentemente da condição de associados da 

ADEC/MS, foi expressamente debatida na sentença da Ação Coletiva e 

chancelada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do 

Recurso de Apelação n.98536/2008, estando protegida pela coisa julgada.

Destaco ainda, que o caso em apreço é distinto do que foi debatido no 

Tema nº 499 (RE 612043) de Repercussão Geral pelo Superior Tribunal 

Federal, o qual restou assim ementado:

 "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, 

de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses 

dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da 

jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a 

data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à 

inicial do processo de conhecimento". (grifei e negritei)

À simples leitura da ementa supra transcrita denota-se claramente a 

distinção da Ação Civil Pública que deu origem ao título executivo da 

presente demanda, porquanto a ADEC/MS – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR DE MATO GROSSO DO SUL - se valeu da autorização 

legal, face à legitimação extraordinária que lhe confere o ordenamento 

jurídico, como o art. 5º, V, da Lei da Ação Civil Pública e o art. 82, IV do 

Código de Defesa do Consumidor, para defender, por meio de Ação 

Coletiva, os interesses de toda a categoria de consumidores poupadores 

do BANCO BRADESCO.

Nesse passo, diante do alcance nacional da coisa julgada e eficácia erga 

omnes, entendo incabível a aplicação da tese firmada pelo Pretório 

Excelso ao presente caso.

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

 Quanto ao TERMO INICIAL para INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, a 

questão já restou decidida diante do julgamento do TEMA 685 (REsp 

1370899/SP e REsp 1361800/SP – Julgado em 21/05/2014):

 “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de 

conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em 

responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo 

a configuração da mora em momento anterior”.

Portanto, considerando que a citação na Ação Coletiva para o caso dos 

autos se deu em 06/09/2006, infere-se dos cálculos apresentados pelos 

Exequentes os juros de mora foram calculados de forma correta.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO JUDICIAL.

O Superior Tribunal de Justiça, em exame de Recursos Repetitivos, Tema 

887, nos autos do Resp. n. 1.392.245/DF, sufragou o seguinte 

entendimento, acerca da incidência dos juros remuneratórios nos cálculos 

de liquidação dos expurgos inflacionários:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS 

SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que 

reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):

 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de 

liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando 

cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;

1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção 

monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo 

existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso 

especial parcialmente provido.

A par disso, no caso vertente, a sentença proferida na Ação Civil Pública 

HÁ PREVISÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO À INCLUSÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, bem 

ainda, determina o pagamento dos expurgos inflacionário nos períodos de 

junho/87 e janeiro/89, INCLUINDO OS EXPURGOS POSTERIORES 

REFERENTES A MARÇO ATÉ MAIO/90 E FEVEREIRO/91, ACRESCIDO DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS.

 Assim, observo que NÃO assiste razão à parte Executada, porquanto o 

cálculo da parte Exequente obteve com precisão O VALOR DA 

DIFERENÇA devida decorrente da aplicação do índice expurgado, 

considerando para tanto a subtração entre o saldo existente e o montante 

que deveria ter sido pago.

Imperioso destacar que a análise comparativa do cálculo das partes, o 

valor da diferença apurada dos expurgos inflacionários é praticamente 

idêntica, não havendo, portanto, se falar em bis in idem pela utilização do 

índice integral ou por não ter sido desconsiderado a renda creditada nas 

contas à época.

Saliento, outrossim, que nos cálculos apresentados pelo Banco 

Impugnante que NÃO HÁ REFERÊNCIA QUANTO A DATA DE INICIAL PARA 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS, estando o “campo” de 

preenchimento em branco, levando a conclusão que também NÃO foram 

incluídos na totalização do valor devido.

Com relação ao TERMO FINAL para INCIDÊNCIA DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS, o Superior Tribunal de Justiça também já firmou 

entendimento no sentido de adotar como marco final a data do 

encerramento da conta, incumbindo ao banco depositário referida 

comprovação, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a 

data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento 

de sentença :

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOSINFLACIONÁRIOS. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA DE 

ENCERRAMENTO. CONTRATODE DEPÓSITO. 1. Cuida-se, na origem, de 

impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva na qual se 

decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir somente durante o 

período em que a conta-poupança esteve aberta. 2. A extinção do 

contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia que estiver 

depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária feito pelo 

depositante e a consequente devolução do montante pecuniário. 3. Os 

juros remuneratórios são devido sem virtude da utilização de capital alheio, 

de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a incidência 

de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da 

utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do 

capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes. 

4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o 

encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque 

integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante, 

com a consequente devolução do numerário depositado. 5. Cabe ao banco 

depositário a comprovação da data do encerramento da conta-poupança, 

sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros 

remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que 

originou o cumprimento de sentença. 6. Recurso especial provido. (REsp 

nº 1524196/MS, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 

22.09.2015).

 AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EXPURGOSINFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO 

FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ ADATA DO 

ENCERRAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. RECURSO ESPECIAL. 

JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR.POSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação ao termo final dos juros 

remuneratórios, anote-seque o entendimento desta Corte Superior é de 

que estes incidem até a data de encerramento da conta-poupança, 

“porque (1)após o seu encerramento não se justifica a incidência de juros, 

já que o poupador não mais estará privado da utilização de seucapital; e, 

(2) os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas 

à obrigação principal. Como acessória, aprestação de juros 

remuneratórios não subiste com a extinção do negócio jurídico” (AgRg no 

REsp 1.505.007/MS, Rel. MinistroMOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 

de 18/5/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECE DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO 

ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, os juros 

remuneratórios incidentes sobre os expurgos inflacionários em caderneta 

de poupança incidem até a data do encerramento da conta bancária ou, no 

caso de ausência de comprovação pelo banco do momento em que a 
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poupança chegou ao seu termo, serão devidos até a citação ocorrida da 

ação civil pública. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no AREsp 696.333/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Portanto, inexistindo nos autos comprovação da data do encerramento da 

conta de cada um dos Exequentes, deve ser adotado também a data da 

citação na Ação Civil Pública, qual seja, 06/09/2006, como a data final para 

incidência dos juros remuneratórios.

No tocante ao ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA a ser utilizado, repito 

que na execução individual de sentença proferida em ação civil pública 

que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), os 

percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de 

poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais 

estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

 Neste sentido, confira-se, a decisão monocrática proferida pelo Min. Luis 

Felipe Salomão no âmbito do recurso especial n.º 1.521.875/SP, publicada 

em 20/04/2015. "O IPC é o índice aplicável à caderneta de poupança, 

variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião 

da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 

42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, 

abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e 

(III) janeiro/1991 -13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II), nos termos do 

AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/05/2015, DJE 19/05/2015".

Portanto, deve ser utilizado o IPC como índice de atualização monetária até 

março/1991 e INPC nos índices posteriores à março de 1991.

No que diz respeito aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O 

PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NO 

ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL COLETIVA, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, consolidada em julgamento que seguiu o rito dos recursos 

repetitivos ficou assim ementado:

 "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou 

não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a 

que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'(REsp. n.º 

940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição 

da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de 

acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados 

honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 

2. Recurso especial provido." (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2011, DJe 

21/10/2011) (grifei)

Quanto a autonomia das verbas relativas ao labor do causídico no curso 

da fase de conhecimento e na fase liquidatória de sentença, trago a baila 

também os julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- 

Havendo, como houve, litigiosidade na fase de liquidação, correta a 

condenação em honorários, conforme estabelece uníssona jurisprudência 

deste STJ. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 530.175/SP, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 05/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte 

Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica 

prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em 

conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele 

desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, 

em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de 

setecentos exequentes, a titularidade destes em relação ao direito 

material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase 

cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de 

pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o 

direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. 

Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, 

proceder-se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o 

trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade 

declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in 

pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Resp 

1.602.674/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Portanto, consoante entendimento da supracitada Corte, os honorários 

advocatícios FIXADOS em 10% sobre o valor do débito (decisão de 

fl.125), somente serão devidos após a respectiva homologação do cálculo 

e escoado o prazo para pagamento voluntário do débito, que no caso, 

diante da conversão do processamento da liquidação por arbitramento, 

ainda não começou a fluir.

Assim, traçadas as diretrizes para nortear o cálculo para apuração do 

crédito dos Exequentes, determino a remessa destes autos ao contador 

judicial para que o mesmo proceda à conferência dos cálculos 

apresentados pelas partes e observados os parâmetros supra, indique o 

valor correto da execução para posterior homologação.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 283 do CPC, CONVERTO o 

procedimento em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, 

fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:

1) a inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença que ora se 

executa, com o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado 

no saldo do mês de fevereiro de 1989, excluída a remuneração já 

creditada na caderneta de poupança à época;

2) A inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), 

a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o 

saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;

3) a data final para incidência dos juros remuneratórios sobre os valores 

devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil 

Pública, qual seja, 06/09/2006.

4) Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase 

de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP),no percentual 

de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% 

daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial.

5) Os índices dos cálculos, devem ser utilizados o IPC como índice de 

atualização monetária até março/1991; e aplicando o INPC nos índices 

posteriores à março de 1991.

Quanto a este último item, destaco que a Lei n. 8.177 de 01 de março de 

1991 extinguiu o IPC- INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, eis que 

constatado que o INPC- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

seria o melhor indexador de preços ao consumidor a partir daquela data.

 Assim, se na data dos expurgos inflacionários o índice oficial era o IPC, 

este deve ser utilizado para a atualização de eventual saldo devedor, e, 

se o caso, aplicado o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Preclusa a via recursal, faculto às partes no prazo COMUM de 15 (quinze) 

dias, apresentarem os cálculos pormenorizados observando os 

parâmetros delineados na presente decisão.

Deverão as partes proceder a atualização da dívida até a data do depósito 

de fls. 130, devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo 

remanescente, atualizar até a data do cálculo.

Sobrevindo os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela parte Exequente.

Consigno que no caso de discordância entre os valores apurados e não 

sendo possível evidenciar o erro na apuração do cálculo pelas partes, 

será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior 

homologação.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 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 - 
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OAB:332757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 PROCESSO CÓDIGO N.840344

VISTOS,

O processo ainda deve permanecer suspenso, considerando o pedido 

formulado no item “h” da petição inicial enquadrar-se no caso dos REsp n. 

1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, afetados como paradigma do Tema 

n. 971 da sistemática dos Recursos Repetitivos, no qual se discute:

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.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.037, II, do CPC, determino a 

suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento dos recursos 

pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

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.: 736623 Nr: 33062-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENÇO ANTÔNIO BEVILACQUA, ODILZA MARIA DE 

SOUZA LEAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:9.523-MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR-46256, 

FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 50.097, MARIO KRIEGER NETO - 

OAB:OAB/PR 42.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANOS ECONÔMICOS

Processo Código n.736623

VISTOS,

A parte Executada BANCO BRADESCO S/A apresentou as fls. 68/191, 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida em Ação Civil 

Pública nº 2281/2008 (código 242135), oriunda da 2ª Vara Especializada 

de Direito Bancário de Cuiabá, na data de 16/05/2008, em que restou 

decidida questão de aplicação de expurgos inflacionários nas cadernetas 

de poupança.

 Alegou excesso de execução, sob o fundamento que os cálculos 

apresentados pelas partes Exequentes não levou em consideração a 

diferença da correção monetária já recebida, acarretando bis in idem, e, 

ainda que utilizaram o índice integral sem desconsiderar a renda creditada. 

Afirma que o termo inicial para contagem dos juros moratórios é da citação 

na fase liquidação da sentença. Defende ainda quanto a falta de liquidez 

da sentença da Ação Civil Pública e a necessidade de remessa dos autos 

à contadoria do juízo para fins de apurar o valor correto da execução em 

caso de discordância dos cálculos apontados.

 Ao final, requerer a declaração do excesso de execução no importe de 

R$ 161.027,10 (cento e sessenta e um mil, vinte e sete reais e dez 

centavos), com o reconhecimento do valor devido de R$ 82.740,42 

(oitenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e dois 

centavos) e a liberação do valor excedente em seu favor, depositado 

como garantia do juízo.

A parte Exequente embora intimada deixou transcorrer in albis o prazo 

para manifestação, conforme certidão de fls. 135.

As fls. 136/156, sobreveio manifestação da parte Exequente, requerendo 

a juntada das certidões dos julgados que trataram do termo inicial dos 

juros de mora e da abrangência e legitimidade dos poupadores no título 

exequendo, propugnando pela improcedência da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Por sua vez, o Banco Executado as fls. 158/167, requereu a suspensão 

do feito em razão das decisões proferidas nos Recursos em sede de 

regime de Repercussão Geral noticiado no informativo 746 do STF, RE n. 

573.232/SC, e dos Recursos Repetitivos cadastrados como Tema 947, 

pendentes de julgamento acerca da matéria.

 A parte Exequente as fls. 168 formulou pedido de prosseguimento do 

feito, por se tratar de pessoa idosa.

Pela decisão de fls. 169 foi determinada a suspensão do andamento do 

feito até o julgamento dos Temas 947 e 948 dos Recursos Repetitivos, nos 

quais se discute a legitimidade ativa de não associado para liquidação da 

sentença coletiva.

 A parte Exequente interpusera Embargos de Declaração às fls. 176/248.

 Instada a manifestar, a parte Executada deixou transcorrer in albis o 

prazo para tanto (fl.250).

Vieram os autos conclusos.

 DECIDO

DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 509 DO NCPC:

Quanto à necessidade de liquidação da sentença coletiva, assinala-se que 

o entendimento da Corte Superior, sedimentado no julgamento do REsp 

1247150/PR (TEMA 482), submetido à sistemática dos recursos 

repetitivos, é no sentido de que a sentença genérica proferida em ação 

civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida certa ou já fixada em 

liquidação (art. 475-J do CPC/1973), já que na sentença genérica fixou-se 

tão somente a responsabilidade da instituição financeira pelos danos 

suportados pelos poupadores, consoante dispõe o art. 95 do CDC. 

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA 

PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1.2. A sentença 

genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao 

vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" 

(art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a 

condenação será genérica" , apenas "fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se 

reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando 

sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do 

CPC. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1247150/PR, Rel. 

Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 19/10/2011, DJe 12/12/2011)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO 

BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. 

1. Inviável nesta fase processual alegar óbices atinentes à admissibilidade 

dos recursos interpostos no âmbito das instâncias ordinárias, seja em 

razão da preclusão consumativa, seja em virtude de o Tribunal de origem 

ter analisado as temáticas postas a julgamento no agravo regimental, dele 

conhecendo para lhe negar provimento, o que denota não ter aquela Corte 

estadual constatado qualquer irregularidade no tocante à admissibilidade 

do recurso apresentado, o que afasta a alegada violação ao princípio da 

dialeticidade. 2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido 

de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento 

de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito 

vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação 

civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que 

condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos 

inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao 

vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a 

procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do 

réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a 

condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento 

espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado 

provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor 

que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 536859/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 16/09/2014, DJe 24/09/2014) Assim sendo, em que pese à 

necessidade de prévia liquidação de sentença para apuração do an 

debeatur e do quantum debeatur, sob pena, inclusive, de indeferimento 

liminar do pedido de execução do título executivo judicial (cf. AgInt no 

REsp 1593751/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

09/08/2016, DJe 16/08/2016) no caso em apreço o consumidor requereu 
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diretamente o cumprimento da sentença coletiva, alegando a 

desnecessidade de liquidação” (grifei).

Na mesma esteira de raciocínio, o Nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem 

decidido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO 

STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – 

AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES 

– COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ 

E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO 

EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA 

PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A r. decisão 

proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, 

determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de 

sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se 

discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a 

liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos 

autos. Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é 

tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o 

consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu 

interesse. Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, 

não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial 

do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF. Na 

hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de 

sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto a 

existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a 

sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia 

líquida e certa. O princípio da economia processual determina o máximo 

aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se 

não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do 

procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por 

arbitramento. (Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no 

DJE 03/04/2017)

 Em casos análogos a este, não obstante tenho manifestado pela 

desnecessidade da prévia liquidação da sentença em razão dos 

Exequentes trazerem aos autos prova da relação jurídica entabulada entre 

as partes (extratos do período vindicado), as memórias de cálculos dos 

débitos, aliado ainda ao fato que o próprio Executado impugna o valor 

exequendo apresentando suas planilhas de cálculos contendo todos os 

detalhes das contas (diferença do expurgo devida e a pormenorização do 

calculo de atualização dessa diferença), pressupondo assim, a 

inexistência de cerceamento de defesa diante da possibilidade de 

apuração do quantum de forma simples, considerando o entendimento 

supra epigrafado e ainda invocando os princípios da celeridade e da 

economia processual, HEI POR BEM CONVERTER DE OFÍCIO O 

PROCESSAMENTO DO PRESENTE FEITO NA FORMA DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

 Por tais motivos, a decisão inicial proferida as fls. 59, deve ser 

parcialmente revogada a fim de afastar a aplicabilidade imediata da multa 

prevista no artigo 475-J do CPC/73.

DO SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS E DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Consigno ser desnecessária a suspensão do presente feito até o 

julgamento dos Recursos em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal 

(REs 591.797/SP e 626.307 e AI 754.745/SP – TEMAS 264 E 265) em 

razão da preclusão operada, pois a questão já foi dirimida nos autos da 

Ação Civil Pública que originou o título exequendo. Ademais, as decisões 

proferidas nos referidos recursos define claramente quais processos 

deveriam ser sobrestados, estando, pois, excluídos daquela determinação 

àqueles em sede executiva decorrente de sentença transitada em julgado, 

como é o caso do presente feito.

 Da mesma forma, cessou a causa de suspensão em razão do julgamento 

definitivo do Resp n.1391198/RS – TEMAS 723 E 724, pelo Superior 

Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 10/08/2015, restou definida 

orientação segundo a qual podem os poupadores não associados 

promover execução individual de sentença proferida na ação coletiva.

Igualmente, o título exequendo não se aplica aos TEMAS 947 E 948 os 

quais foram cancelados e desafetados dos respectivos recursos, sendo 

certo ainda que a questão relativa a legitimidade ativa para promover a 

execução individual independentemente da condição de associados da 

ADEC/MS, foi expressamente debatida na sentença da Ação Coletiva e 

chancelada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do 

Recurso de Apelação n.98536/2008, estando protegida pela coisa julgada.

Destaco ainda, que o caso em apreço é distinto do que foi debatido no 

Tema nº 499 (RE 612043) de Repercussão Geral pelo Superior Tribunal 

Federal, o qual restou assim ementado:

 "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, 

de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses 

dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da 

jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a 

data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à 

inicial do processo de conhecimento". (grifei e negritei)

À simples leitura da ementa supra transcrita denota-se claramente a 

distinção da Ação Civil Pública que deu origem ao título executivo da 

presente demanda, porquanto a ADEC/MS – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR DE MATO GROSSO DO SUL - se valeu da autorização 

legal, face à legitimação extraordinária que lhe confere o ordenamento 

jurídico, como o art. 5º, V, da Lei da Ação Civil Pública e o art. 82, IV do 

Código de Defesa do Consumidor, para defender, por meio de Ação 

Coletiva, os interesses de toda a categoria de consumidores poupadores 

do BANCO BRADESCO.

Nesse passo, diante do alcance nacional da coisa julgada e eficácia erga 

omnes, entendo incabível a aplicação da tese firmada pelo Pretório 

Excelso ao presente caso.

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

 Quanto ao TERMO INICIAL para INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, a 

questão já restou decidida diante do julgamento do TEMA 685 (REsp 

1370899/SP e REsp 1361800/SP – Julgado em 21/05/2014):

 “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de 

conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em 

responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo 

a configuração da mora em momento anterior”.

Portanto, considerando que a citação na Ação Coletiva para o caso dos 

autos se deu em 06/09/2006, infere-se dos cálculos apresentados pelos 

Exequentes os juros de mora foram calculados de forma correta.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA SOBRE O DÉBITO JUDICIAL.

O Superior Tribunal de Justiça, em exame de Recursos Repetitivos, Tema 

887, nos autos do Resp. n. 1.392.245/DF, sufragou o seguinte 

entendimento, acerca da incidência dos juros remuneratórios nos cálculos 

de liquidação dos expurgos inflacionários:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS 

SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que 

reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):

 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de 

liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando 

cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;

1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção 

monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo 

existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso 

especial parcialmente provido.

A par disso, no caso vertente, a sentença proferida na Ação Civil Pública 

HÁ PREVISÃO EXPRESSA COM RELAÇÃO À INCLUSÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, bem 

ainda, determina o pagamento dos expurgos inflacionário nos períodos de 

junho/87 e janeiro/89, INCLUINDO OS EXPURGOS POSTERIORES 

REFERENTES A MARÇO ATÉ MAIO/90 E FEVEREIRO/91, ACRESCIDO DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS.

 Assim, observo que NÃO assiste razão à parte Executada, porquanto o 

cálculo da parte Exequente obteve com precisão O VALOR DA 

DIFERENÇA devida decorrente da aplicação do índice expurgado, 

considerando para tanto a subtração entre o saldo existente e o montante 

que deveria ter sido pago.

Imperioso destacar que a análise comparativa do cálculo das partes, o 

valor da diferença apurada dos expurgos inflacionários é praticamente 
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idêntica, não havendo, portanto, se falar em bis in idem pela utilização do 

índice integral ou por não ter sido desconsiderado a renda creditada nas 

contas à época.

Saliento, outrossim, que nos cálculos apresentados pelo Banco 

Impugnante que NÃO HÁ REFERÊNCIA QUANTO A DATA DE INICIAL PARA 

INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS, estando o “campo” de 

preenchimento em branco, levando a conclusão que também NÃO foram 

incluídos na totalização do valor devido.

Com relação ao TERMO FINAL para INCIDÊNCIA DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS, o Superior Tribunal de Justiça também já firmou 

entendimento no sentido de adotar como marco final a data do 

encerramento da conta, incumbindo ao banco depositário referida 

comprovação, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a 

data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento 

de sentença :

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOSINFLACIONÁRIOS. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. CONTA POUPANÇA. DATA DE 

ENCERRAMENTO. CONTRATODE DEPÓSITO. 1. Cuida-se, na origem, de 

impugnação ao cumprimento de sentença em ação coletiva na qual se 

decidiu que os juros remuneratórios deveriam incidir somente durante o 

período em que a conta-poupança esteve aberta. 2. A extinção do 

contrato de depósito ocorre com a retirada de toda a quantia que estiver 

depositada ou com o pedido de encerramento da conta bancária feito pelo 

depositante e a consequente devolução do montante pecuniário. 3. Os 

juros remuneratórios são devido sem virtude da utilização de capital alheio, 

de forma que, inexistindo quantia depositada, não se justifica a incidência 

de juros remuneratórios, pois o depositante não estará privado da 

utilização do dinheiro e o banco depositário não estará fazendo uso do 

capital de terceiros ou não terá a disponibilidade da pecúnia. Precedentes. 

4. A incidência dos juros remuneratórios, na espécie, se dá até o 

encerramento da conta-poupança, quer esta ocorra em razão do saque 

integral dos valores depositados, quer ocorra a pedido do depositante, 

com a consequente devolução do numerário depositado. 5. Cabe ao banco 

depositário a comprovação da data do encerramento da conta-poupança, 

sob pena de se adotar como marco final de incidência dos juros 

remuneratórios a data da citação nos autos da ação civil pública que 

originou o cumprimento de sentença. 6. Recurso especial provido. (REsp 

nº 1524196/MS, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 

22.09.2015).

 AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EXPURGOSINFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO 

FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ ADATA DO 

ENCERRAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. RECURSO ESPECIAL. 

JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR.POSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação ao termo final dos juros 

remuneratórios, anote-seque o entendimento desta Corte Superior é de 

que estes incidem até a data de encerramento da conta-poupança, 

“porque (1)após o seu encerramento não se justifica a incidência de juros, 

já que o poupador não mais estará privado da utilização de seucapital; e, 

(2) os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas 

à obrigação principal. Como acessória, aprestação de juros 

remuneratórios não subiste com a extinção do negócio jurídico” (AgRg no 

REsp 1.505.007/MS, Rel. MinistroMOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 

de 18/5/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONHECE DO AGRAVO PARA PROVER O RECURSO 

ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, os juros 

remuneratórios incidentes sobre os expurgos inflacionários em caderneta 

de poupança incidem até a data do encerramento da conta bancária ou, no 

caso de ausência de comprovação pelo banco do momento em que a 

poupança chegou ao seu termo, serão devidos até a citação ocorrida da 

ação civil pública. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no AREsp 696.333/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Portanto, inexistindo nos autos comprovação da data do encerramento da 

conta de cada um dos Exequentes, deve ser adotado também a data da 

citação na Ação Civil Pública, qual seja, 06/09/2006, como a data final para 

incidência dos juros remuneratórios.

No tocante ao ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA a ser utilizado, repito 

que na execução individual de sentença proferida em ação civil pública 

que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários 

decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), os 

percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de 

poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais 

estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

 Neste sentido, confira-se, a decisão monocrática proferida pelo Min. Luis 

Felipe Salomão no âmbito do recurso especial n.º 1.521.875/SP, publicada 

em 20/04/2015. "O IPC é o índice aplicável à caderneta de poupança, 

variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião 

da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 

42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, 

abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e 

(III) janeiro/1991 -13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II), nos termos do 

AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/05/2015, DJE 19/05/2015".

Portanto, deve ser utilizado o IPC como índice de atualização monetária até 

março/1991 e INPC nos índices posteriores à março de 1991.

No que diz respeito aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O 

PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NO 

ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL COLETIVA, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, consolidada em julgamento que seguiu o rito dos recursos 

repetitivos ficou assim ementado:

 "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou 

não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a 

que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do 

advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'(REsp. n.º 

940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição 

da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de 

acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados 

honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 

2. Recurso especial provido." (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2011, DJe 

21/10/2011) (grifei)

Quanto a autonomia das verbas relativas ao labor do causídico no curso 

da fase de conhecimento e na fase liquidatória de sentença, trago a baila 

também os julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- 

Havendo, como houve, litigiosidade na fase de liquidação, correta a 

condenação em honorários, conforme estabelece uníssona jurisprudência 

deste STJ. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de 

modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 530.175/SP, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 05/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. 

LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte 

Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica 

prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em 

conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele 

desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, 

em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de 

setecentos exequentes, a titularidade destes em relação ao direito 

material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase 

cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de 

pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o 

direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. 

Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, 

proceder-se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o 

trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade 

declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in 

pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Resp 

1.602.674/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016)

Portanto, consoante entendimento da supracitada Corte, os honorários 

advocatícios FIXADOS em 10% sobre o valor do débito (decisão de 
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fl.125), somente serão devidos após a respectiva homologação do cálculo 

e escoado o prazo para pagamento voluntário do débito, que no caso, 

diante da conversão do processamento da liquidação por arbitramento, 

ainda não começou a fluir.

Assim, traçadas as diretrizes para nortear o cálculo para apuração do 

crédito dos Exequentes, determino a remessa destes autos ao contador 

judicial para que o mesmo proceda à conferência dos cálculos 

apresentados pelas partes e observados os parâmetros supra, indique o 

valor correto da execução para posterior homologação.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 283 do CPC, CONVERTO o 

procedimento em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, 

fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:

1) A inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença que ora se 

executa, com o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado 

no saldo do mês de fevereiro de 1989, excluída a remuneração já 

creditada na caderneta de poupança à época;

2) A inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (janeiro de 1989), 

a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o 

saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;

3) A data final para incidência dos juros remuneratórios sobre os valores 

devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil 

Pública, qual seja, 06/09/2006.

4) Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase 

de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP),no percentual 

de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% 

daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial.

5) Os índices dos cálculos, devem ser utilizados o IPC como índice de 

atualização monetária até março/1991; e aplicando o INPC nos índices 

posteriores à março de 1991.

Quanto a este último item destaco que a Lei n. 8.177 de 01 de março de 

1991 extinguiu o IPC- INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, eis que 

constatado que o INPC- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

seria o melhor indexador de preços ao consumidor a partir daquela data.

 Assim, se na data dos expurgos inflacionários o índice oficial era o IPC, 

este deve ser utilizado para a atualização de eventual saldo devedor, e, 

se o caso, aplicado o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Preclusa a via recursal, faculto às partes no prazo COMUM de 15 (quinze) 

dias, apresentarem os cálculos pormenorizados observando os 

parâmetros delineados na presente decisão.

Deverão as partes proceder a atualização da dívida até a data do depósito 

de fls. 81, devendo o referido valor ser descontado, e havendo saldo 

remanescente, atualizar até a data do cálculo.

Sobrevindo os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela parte Exequente.

Consigno que no caso de discordância entre os valores apurados e não 

sendo possível evidenciar o erro na apuração do cálculo pelas partes, 

será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior 

homologação.

 No ponto, ressalto a responsabilidade do Exequente no pagamento dos 

honorários periciais, cuja controversa já foi dirimida em julgamento de 

recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 

recepcionado pelo artigo 1.036 do CPC/15):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do 

credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do 

pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de 

cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se 

determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou 

por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Advirto, finalmente, que a interposição de recurso com o propósito de 

dedução de teses manifestamente contrárias à jurisprudência 

consolidada, renderá ensejo à aplicação de multa processual (artigo 

1.026, §§2º e 3º do CPC), além de condenação por litigância de má-fé 

(artigos 80 e 81 do CPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 02 de abril de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 825578 Nr: 31574-81.2013.811.0041

 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: DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436-RJ

 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.: 1116331 Nr: 17182-34.2016.811.0041

 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: LOILSON DOUGLAS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecer a pericia 

médica agendada para o dia 29 de maio de 2018 às 9:00h no endereço 

situado a Av. das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, (entrada pela Rua das Dálias). 

Telefones 3025-3060 e 99223-7073, conforme petição de fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 96656 Nr: 12239-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DIVINA FANALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO 

CARLOS DE BRITO REBELLO - OAB:1.979/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jenezerlau dos Santos 

- OAB:3613-B, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008320-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1008320-86.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARCOS VINICIOS 

OLIVEIRA TORRES RONDON em face da concessionária ENERGISA MATO 
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GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. objetivando a declaração de 

inexigibilidade dos débitos relativos ao consumo de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº6/1686302-9 da Autora dos meses de fevereiro, 

março e abril/2018, com pedido de tutela de urgência no sentido de a 

Requerida restabelecer a prestação do serviço aparentemente suspenso. 

Ocorre que, em sua narrativa, a Autora relata que propôs ação judicial 

com a mesma finalidade em relação aos débitos vencidos até janeiro/2018, 

distribuída para a 6ª Vara Cível da Capital sob o 

nº1000924-58.2018.8.11.0041, que teve a tutela deferida em 22/01/2018, 

estando o feito em instrução, evidenciando que aquela ação é continente à 

esta. Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando 

houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de 

uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Assim, considerando a 

nova roupagem conferida pelo CPC/2015 ao instituto da prevenção (artigo 

59), é imprescindível a reunião no juízo prevento de ações judiciais quando 

o objeto é contido em ação anteriormente (artigo 58), a fim de evitar 

decisões conflitantes. Art. 58. A reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial 

torna prevento o juízo. Doutrinariamente, a continência é um 

desdobramento (espécie) do gênero conexão, de sorte que seu 

conhecimento pode se dar de oficio, nos termos do artigo 337, VIII, §5º do 

CPC. Vejamos: A conexão de causas é matéria de ordem pública, devendo 

ser conhecida de ofício pelo juiz (CPC 337 VIII e §5º). (NERY JUNIOR, 

Nelson e OUTROS. Comentário ao Código de Processo Civil. – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág.338) (grifei) Há continência entre 

causas toda vez que o objeto de uma (causa continente), por ser mais 

amplo, abrange o da outra (causa contida). A diferencia entre as ações 

continente e conteúdo é, portanto, quantitativa. A continência não deixa de 

ser uma espécie de conexão, sendo que a consequência processual 

advinda da existência de uma ou outra é a mesma: a modificação de 

competência. A distinção teórica que existe entre conexão e continências 

não tem outra consequência prática. [...] note-se que o termo objeto”, 

usado pelo CPC/1973 e pelas versões anteriores do projeto de lei que deu 

origem ao CPC, foi substituído por “pedido” na versão final do Senado – 

mas o próprio RFS-CPC admite que a alteração não tem qualquer efeito 

substancial. Mas apenas faz “homenagem à clareza didática” (RFS-CPC, 

p.64). (idem, pág.342) (grifei) Sobre o assunto, já se posicionou em casos 

similares o Superior Tribunal de Justiça da seguinte forma: PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS 

AMBIENTAIS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL E NA JUSTIÇA 

ESTADUAL. CONTINÊNCIA VERIFICADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. 

SÚMULA N. 489/STJ. 1. O STJ, em sede de conflito de competência, pode 

reconhecer a ocorrência de conexão ou continência e determinar a 

reunião dos processos. Precedentes: CC 78.058/RJ, Relator Ministro 

Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1/2/2011; CC 123.324/AM, Relatora 

Desembargadora convocada Marilza Maynard Terceira Seção, DJe 

27/5/2013; e AgRg no CC 112.956/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 

Segunda Seção, DJe 2/5/2012. 2. Ambos os feitos foram ajuizados pelo 

Ministério Público em desfavor da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 

tendo como causa de pedir a degradação do meio ambiente imposta pela 

Ré no âmbito do Condomínio Volta Grande IV. Sucede que o objeto da 

ação civil pública que tramita na Justiça Federal é mais amplo, na medida 

em que também objetiva impedir que o Rio Paraíba do Sul seja poluído em 

decorrência do aterro irregular mantido pela CSN. Destarte, verifica-se a 

ocorrência de continência entre os feitos em referência, conforme 

preceitua o art. 104 do CPC/1973. 3. É mister determinar que os autos da 

ação civil pública em trâmite na Justiça estadual (processo n. 

0023334-40.2012.8.190066) sejam remetidos ao Juízo Federal da Segunda 

Vara da Subseção Judiciária de Volta Redonda/RJ, que passa a ser o 

competente para processar e julgar os dois processos em testilha, 

conforme a exegese da Súmula n. 489/STJ. 4. Conflito positivo de 

competência conhecido, com o fim de que sejam reunidas, na Justiça 

Federal, as duas ações civis públicas ambientais. (CC 137.896/RJ, Rel. 

Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/06/2017, DJe 09/08/2017) Na mesma linha seguiu o Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE 

CONTINÊNCIA COM AÇÃO PROPOSTA PELA RÉ CONTRA O AUTOR, DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA 

DE BENS – LITÍGIO SOBRE O MESMO IMÓVEL - NECESSIDADE DE OITIVA 

DA PARTE CONTRÁRIA – NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE 

TESTEMUNHA – NECESSIDADE – REUNIÃO DOS PROCESSOS PERANTE O 

MESMO JUÍZO – MANUTENÇÃO DO BEM COM A RECORRENTE – DECISÃO 

LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – DECISÃO FINAL QUE NECESSITA 

DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. Há a continência 

quando há a identidade entre os elementos da ação e à causa de pedir, 

mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 

Justifica-se o reconhecimento da continência de ofício e a reunião dos 

processos perante o mesmo juízo, em prol da celeridade, economia 

processual e para evitar decisões contraditórias em relação ao imóvel – 

objeto de litígio entre as ações de reintegração de posse e de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. Em se 

tratando de causas reunidas, há necessidade de oitiva da parte contrária 

em audiência de justificação prévia, bem como a apresentação antecipada 

do rol de testemunhas que serão inquiridas em juízo em estrita 

observância à garantia do contraditório da parte requerida, sob pena de 

nulidade processual. Diante do conjunto probatório, mister a manutenção 

da parte agravante na posse do imóvel em discussão, consoante a 

concessão de liminar em seu favor na Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, até que os fatos sejam 

esclarecidos durante a instrução processual, com a oitiva de ambas as 

partes, momento em que o juiz terá melhores condições de decidir com 

segurança acerca da posse definitiva do bem imóvel.- (AI 81703/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016) Destarte, 

no caso dos autos, considerando que a conduta reincidente praticada pela 

Requerida e que originou a distribuição da presente demanda (inexistência 

de débito reputado exorbitante pelo consumidor – causa continente – com 

indenização de danos morais em relação ao faturamento do consumo dos 

meses posteriores – fevereiro a abril/2018, causa contida – à propositura 

da ação nº1000924-58.2018.8.11.0041, que gerou inclusive aparente 

suspensão dos serviços), em respeito ao princípio da celeridade e por 

economia processual, principalmente no que tange à produção de provas 

e deliberações do juízo, com requerimento expresso do Autor para 

deferimento de prova emprestada daqueles autos, a reunião das ações 

naquele juízo prevento é medida que se impõe a fim de evitar prolação de 

decisões conflitantes. Saliento que, àquele juízo, além de prevento, detém 

a tramitação da ação continente, uma vez que naquele feito o Autor 

pretende a declaração de inexistência de débito até o faturamento de 

janeiro/2018, reparação de danos morais e repetição de indébito do 

período pago pelo Requerente, ao passo que nesta demanda, não houve o 

pedido de repetição do indébito (já que não houve o adimplemento dos 

valores reputados abusivos), todavia, há no mérito o pedido declaratório 

de inexistência de débito e dano moral. Desse modo, determino a remessa 

do processo ao juízo prevento da 6ª Vara Cível desta Capital, com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014875-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBERTO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1014875-56.2017.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11894672 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11812266/11812293 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. 11812293 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11894672. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010801-56.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA LEAL (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):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1010801-56.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

11759232/11759306 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11759298 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11759287 

conforme acordado na avença. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, conforme estabelecido na avença. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037032-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVILLY NAIARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PACIENTES DA SAUDE-SORRIR (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1037032-23.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO manejado pela Requerente no Id.11650598, em que 

pleiteia o reconhecimento de contradição decisão proferida no 

Id.11587661 que indeferiu a tutela vindicada pela Autora. Sustenta a 

Embargante que o juízo foi contraditório ao citar número de identificadores 

que não pertencem ao presente feito no despacho do Id.11185281 e na 

decisão Id.11587661, quais sejam “Id.11069850 pág.1 e 2” e 

“Id.11070333”, que tratam acerca da existência de acordo firmado entre 

as partes com pendencia de comprovação nos autos. Certificada a 

tempestividade dos embargos no Id.11856282, vieram-me conclusos. 

Considerando que o presente quadro se encaixa na hipótese da parte final 

do artigo 1.023, §2º do CPC, dispensa-se assim a intimação das partes 

para contrarrazoar o recurso. DECIDO Compulsando os autos, verifico 

guarida nas alegações da Embargante quanto à contradição existente no 

despacho inicial do Id. 11185281 e decisão do Id.11587661, mormente em 

ambas as manifestações do juízo ocorreu erro material consistente na 

indicação de documento inexistente nestes autos. Entretanto, importa 

grafar que o erro material praticado nos provimentos jurisdicionais não 

influirá em nenhuma dos atos proferidos, principalmente no tocante a tutela 

de urgência indeferido. Isto porque, ainda que tenham sido inseridos de 

maneira equivocada, não representou a base do convencimento do juízo 

naquela fase processual, tendo em vista que, o alicerce da decisão 

inaugural foi a carência de elementos capazes de subsidiar 

inequivocamente a probabilidade do direito da Autora antes da 

triangulação do feito, aliado a confusão do provimento antecipatório com o 

mérito propriamente dito da ação. Ressalto que, a tutela vindicada 

anteciparia o mérito da ação, já que se referia a determinação de a 

Requerida custear o implante dentário da Requerente em uma das 

empresas orçadas, de modo que impor a Ré a obrigação de reparar o 

dano material pleiteado, seria o mesmo que antecipar o reconhecimento da 

culpa pelo evento danoso relatado na exordial, antes de oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa, contrariando os princípios processuais 

estabelecidos desde a Carta Magna, além de afastar um dos requisitos 

autorizados da concessão da tutela de urgência pleiteada, a 

reversibilidade da medida em caso de improcedência da ação. Portanto, 

em que pese a procedência dos embargos com o plausível esclarecimento 

da contradição dos provimentos objurgados, tal circunstancia não 

motivará a reapreciação da material e/ou revogação do despacho e 

decisão com os pontos contraditórios reconhecidos. Ademais, conforme 

bem pontuado na decisão do Id.11650598, aquele provimento está dotado 

de reversibilidade, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso sejam os 

autos instruídos com elementos novos capazes de modificar o 

entendimento do juízo, o que até o momento não ocorreu. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, há contradição nos provimentos 

jurisdicionais assinalados pela Embargante, assim JULGO PROCEDENTES 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Id.11650598 para o fim de afastar 

as contradições apresentadas no despacho do Id. 11185281 e decisão do 

Id.11587661, e por consequência, TORNO SEM EFEITO os seguintes 

trechos, respectivamente: Contradição AFASTADA do despacho 

Id.1185281: [...] Na sequência, assevero que na comunicação realizada 

entre as partes e encartada no Id.11069850 pág. 1 e 2, há menção da 

responsável pela Requerida que o valor da indenização seria creditado na 

conta do Autor dentro do horário de expediente bancário, havendo de 

contraprova apenas o e-mail sem o registro de resposta anexado ao 

Id.11070333, de modo que não se observou nos autos prova de que o 

crédito bancário não teria ocorrido, devendo o Requerente comprovar o 

alegado. [...] b) Juntar elementos de prova de que o valor da indenização a 

ser depositado na conta bancária do Autor até o presente momento não 

ocorreu, sob pena de indeferimento do pedido de urgência. [...] 

Contradição AFASTADA da decisão Id.11650598: [...] Isto porque, 

conforme explicado no Id.11185281 há indícios nos autos de que as 

partes entabularam acordo, inclusive com comprometimento da Requerida 

de depósito bancário a título de indenização pelos danos relatados na 

exordial (Id.111069850 pág.1 e 2), não havendo prova concreta do 

cumprimento/descumprimento da avença. Contudo, oportunizado à parte 

Autora a se manifestar acerca da tratativa, com apresentação de provas 

capazes de afastar a realização do crédito bancário, a Requerente se 

manteve inerte na emenda do Id.11390994, inviabilizando assim o 

reconhecimento da probabilidade do direito à concessão indispensável à 

concessão da medida de urgência. [...] (sic pág.2) Assim, aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada no Id.11587661 para o 

dia 17/04/2018 às 10h30, 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

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017886-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SOUZA 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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Perícia Médica agendada para o dia 24/04/2018, a partir das 08:30 horas, 

no consultório do Dr. Ernani Castrillon, conforme e-mail anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019643-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL LIMA DO NASCIMENTO (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)

 

Perícia Médica agendada para o dia 24/04/2018, a partir das 08:30 horas, 
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no consultório do Dr. Ernani Castrillon, conforme e-mail anexo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031330-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1031330-96.2017.8.11.0041 AUTOR: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A M Vistos. 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), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. 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). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033424-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1033424-17.2017.8.11.0041 AUTOR: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A M Vistos. 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), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. 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). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017596-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE FERREIRA DE OLIVEIRA (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)

 

Processo n.º. 1017596-78.2017.8.11.0041 Requerente ROSIENE 

FERREIRA DE OLIVEIRA Requerido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ROSIENE FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo, em síntese, que em 21.02.2017 foi vitima de um acidente 

de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme documentos 

anexos. A inicial veio instruída com os documentos em anexo. Foi 

determinada a citação e deferida à gratuidade da justiça (id. 8028000). A 

requerida ofereceu peça contestatória, com documentos inclusos (id. 

10240790). O requerente apresentou impugnação à contestação às (id. 

10751628). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10067939). Foi 

realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 10067939). 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, também, a 

preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo, haja vista que o referido requerimento encontra-se 

acostado aos autos, no qual consta carimbo de recebimento da 

seguradora requerida. Além disso, a alegada ausência de comprovação 

da entrega de documentação na via administrativa deve ser rechaçada, 

pois, segundo dispõe o art. 5º, §2º, da Lei n.º 6.194/74, “os documentos 

referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificará”, de modo que, havendo omissão da requerida 

nesse sentido, deve arcar com o ônus daí decorrente, qual seja, 

presunção de integralização da documentação protocolizada na via 

administrativa. 2.2 Mérito. Narra a inicial que a parte autora foi vítima de 

acidente de trânsito, resultando invalidez permanente parcial do pé direito. 

O nexo de causalidade entre às lesões e o acidente está comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (id. 8019991), documentos médicos 

hospitalares (id. 8019993; 8019994), bem como pela pericia médica judicial 

(id. 10067939), 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 da estrutura pélvica avaliado em 70% de 50% 

(id. 10065686), de modo que, nos termos da Lei nº 11.945/2009, tem-se: 

ESTRUTURAS PÉLVICAS (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: Órgãos e estruturas pélvicos: 100%; (C) 

Percentual de debilidade apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor 

a ser indenizado é R$ 13.500,00 (A) x 100% (B) x 25% (C) = R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Portanto, a parte Requerente 

faz jus à quantia total de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), a título de indenização do seguro DPVAT. Por fim, no que tange a 

correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, 

registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização monetária do seu 
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valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, eis que ínsita ao 

Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição Federal, sendo 

reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir a omissão. E, 

em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a discussão 

restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. 

3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao pagamento da 

indenização securitária no valor de R$ 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 

(21/02/2017), 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, 29 de Janeiro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023707-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BATISTA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAICE SOUZA AIZA DE OLIVEIRA OAB - MT18885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1023707-78.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA RITA BATISTA 

MAGALHAES RÉU: CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS 

PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO M Vistos. RECEBO a emenda à petição 

inicial apresentada e, por conseguinte, CORRIJO de ofício o valor da 

causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o 

que faço com fulcro no art. 292, incisos V e VI, e § 3º, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se com as alterações necessárias junto ao 

Sistema PJE. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. 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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. 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). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034805-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DIONE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA C. GODOY - ME (RÉU)

PISCINAS BELUGA EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1034805-60.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO DIONE DE 

OLIVEIRA RÉU: PISCINAS BELUGA EIRELI - EPP, JULIANA C. GODOY - ME 

M Vistos. 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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. 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). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025885-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1025885-97.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HENRIBERE 

BARBOSA RODRIGUES REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 
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LTDA - ME M Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. 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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. 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). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029740-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ALVES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029740-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARILZA ALVES 

DE SANTANA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

M Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. 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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. 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). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031640-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MANHANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1031640-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WAGNER MANHANI 

REQUERIDO: OI S.A M Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. 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), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. 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). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025902-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI SEBASTIAO CAVALCANTE BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT20562/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1025902-36.2017.8.11.0041 AUTOR: SILVANEI 

SEBASTIAO CAVALCANTE BARBOZA RÉU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA W Vistos. Considerando 

os documentos apresentados no Id. nº 11312469, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o teor do art. 329, 

inciso I, do Código de Processo Civil, RECEBO o aditamento apresentado 

no Id nº 11312596. DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de 

recebimento (art. 246, I, CPC), para apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o 

momento processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova 

é por ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Março 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004355-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1004355-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RESIDENCIAL PARK 

DIPLOMATA REQUERIDO: NAIR PIRES DE ANDRADE M Vistos em 

Correição. 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), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. 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). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Março de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028975-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18, 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029946-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 12:00 , a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025427-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LOURENCO GALVAO DE TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003044-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FRANCISCO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia25/05/18 09:15 , a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038613-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038620-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATUZALEM DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 25/05/18,09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032912-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSLENO OLIVEIRA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLME IVO BELLANDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1032912-34.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 3 de 

abril de 2018 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019649-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364161 Nr: 2039-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO WEHREN LIMA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, FERNANDA TOMAZ MENDES 

- OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO WEHREN LIMA BOTELHO, 

Cpf: 84589310104, Rg: 2723560, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.INTIME-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 

2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, devidamente acrescido das custas 

processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir 

em multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios no 

mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil.Se, por outro lado, a parte exequente tiver requerido o cumprimento 

de sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado 

do título executivo judicial, proceda-se a INTIMAÇÃO pessoal na pessoa 

do devedor, por carta, nos termos do que dispõe o artigo 513, § 4º, do 

Código de Processo Civil.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código de Processo 

Civil).Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte 

credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.No mais, CONVERTO a 

presente ação de conhecimento em Cumprimento de Sentença, pelo que 

determino sejam feitas as alterações necessárias.Intime-se.Cumpra-se.

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, THIAGO OTTONI 

AZAMBUJA, digitei.

Cuiabá, 02 de abril de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745997 Nr: 43178-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BARBOSA VENIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR BARBOSA VENIAL, Cpf: 

14311488149, Rg: 277843, brasileiro(a), casado(a), empresário, Telefone 

66-9646-0797. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado 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. 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.

Despacho/Decisão: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; 

por carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria 

Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio 

eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para 

pagar o débito, no prazo de 15 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.Determino a 

conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de 

Sentença.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, THIAGO OTTONI 

AZAMBUJA, digitei.

Cuiabá, 02 de abril de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243686 Nr: 12113-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIZE HELENA GRINGS - ME

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

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILIZE HELENA GRINGS - ME, CNPJ: 

04986908000177. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos,Converto o arresto em penhora, anotando a 

desnecessidade de lavratura de termo, conforme determina os arts. 830,§ 

3º e 854, § 5º, do Código de Processo Civil.INTIME-se o executado por 

edital, com prazo de 20 dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre a penhora, ocasião em que a parte executada deverá 

comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).Nomeio a douta DPE como curadora especial ao revel 

citado por edital.Transcorrido o prazo do edital, encaminhem-se os autos a 

DPE para manifestação.Int.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, THIAGO OTTONI 

AZAMBUJA, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar sobre a penhora, ocasião em que a parte executada deverá 
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comprovar, se for o caso, que o numerário bloqueado é impenhorável e/ou 

que há excesso da penhora (art. 854, § 3º, incisos I e II, do Código de 

Processo Civil).

Cuiabá, 02 de abril de 2018

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 243686 Nr: 12113-70.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIZE HELENA GRINGS - ME

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

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para retirar o Edital para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 364161 Nr: 2039-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO WEHREN LIMA BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

ELISSON LUIS SANTOS SENA - OAB:8851, FERNANDA TOMAZ MENDES 

- OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Intimo a parte Requerente para retirar o Edital para publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799525 Nr: 5950-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:17.497/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 253903 Nr: 18987-71.2006.811.0041

 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: MARIA JACOB MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO R. SANTOS, BANCO DO 

BRASIL S/A

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

OAB:6024-E, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT, SILVIA GUIDES 

MACHADO - OAB:20895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - ICEC - OAB: 7.057/MT, ALTIVANI RAMOS LACERDA - 

OAB:2304, ELIANETH CLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT, ROGÉRIO BORGES DE 

FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT, ROSALVO PINTO 

BRANDÃO - OAB:2255-B

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114433 Nr: 16477-36.2016.811.0041

 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: ROSALINA PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nesta data, intimo a parte requerente para manifestar acerca dos 

embargos de declaração nas fls. 140/144, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085336 Nr: 3975-65.2016.811.0041

 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: JOAO VITOR NORONHA DE OLIVEIRA SANTANA, 

JUCIMARCOS MARTINS SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964-B

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição,

Defiro a produção de prova pericial médica.

 Defiro os quesitos formulados pelas partes.

Nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com.

 Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais 

deverão ser rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC.

 Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em 

Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do 

art. 95, §1º, do CPC.

No que tange a parte requerente, uma vez que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita e não existem nos autos elementos aptos a 

ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, 

§5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos honorários periciais 

a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública 

ou pelo requerido, conforme o caso.

Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio eletrônico, 

cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, hora e local 

para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 dias.

Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova.

Int.

Cuiabá, 19 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153707 Nr: 33327-68.2016.811.0041

 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: JUCIMARA PADILHA DE LARA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 
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que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(03.06.2016), 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 

equitativaEm 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 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725396 Nr: 21119-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILZETE FERREIRA SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 372129 Nr: 8573-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACTUAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S PAULINO E CIA LTDA, CLÁUDIO PAULINO 

DOS SANTOS, ROSEMARY DE SOUZA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 360605 Nr: 30526-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAVARRO ARTE EM MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW BRASIL COM. E REPRESENT.DE MOVEIS 

E ASSES. EMPRES. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR ANTÔNIO ANDREATTA 

MENEGOLLA - OAB:17.430/RS, NOEMIA SCHMITT MENEGOLLA - 

OAB:92.954/RS, PABLO DEBORTOLI - OAB:84.567/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 15459 Nr: 6098-03.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minas Factoring Fomento Mercantil Ltda ( Minas 

Veiculos )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transmedeiros Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 

10.407, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719/MT, ILSE ANA DAHMER - 

OAB:4447-B/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, 

RAMON MARQUES - OAB:5.253/MT, SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1131663 Nr: 23724-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NÁPOLI, NÉRIO EDUARDO 

BENAVIDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEI DA FONSECA, ZÉLIA 

GUEDES DOS SANTOS, CLAUDIA DE SOUZA, BENEDITO FRANCISCO EL 

HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955443 Nr: 2816-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948799 Nr: 59546-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 156 de 458



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA FABIANA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356415 Nr: 26798-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PASCOAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 284126 Nr: 7282-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, RAFAEL 

TAQUES RIBEIRO - OAB:18.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 256182 Nr: 19800-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A, IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA KARLA LUGOKENSKI, CARLOS 

VITAL LUGOKENSKI, JANE SALETE LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO 

- OAB:10126/MT, ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - 

OAB:7.863/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, 

STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 235113 Nr: 4268-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA ARPON DO BRASIL LTDA, MAURO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMINIA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, CLAUDIO CESAR MACHADO MORENO - OAB:25905/PR, 

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:9.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição,

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione a 

execução, juntando, se for o caso, memoria atualizada e discriminada do 

debito, sob pena de suspensão.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1149307 Nr: 31403-22.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAVARRO ARTE EM MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR MOHAMAD LEILA, WELLINGTON 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARACELI SCORTEGAGNA - 

OAB:55.645 RS, CARLA REGINA FUZINATO - OAB:87.637 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 dias, impulsione o 

incidente sob pena de extinção.

 Intime-se

 Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384098 Nr: 20272-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46.582-RS

 Vistos em Correição,

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

Decido.

 Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada [fls. 233].

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no art. 924, 

inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à espécie.

 Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162646 Nr: 37024-97.2016.811.0041

 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: JOSUEL AMARAL DO NASCIMENTO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 28/05/2018 a partir das 08:30, por ordem de chegada, no consultório 

do Dr. Reinaldo Prestes, situado no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I - fundos do terminal rodoviário, CEP: 

78.055-100, nesta Capital, podendo as partes fazerem esclarecimentos 

através dos telefones (65)3641-7100/99635-6009, sendo que o advogado 

da parte autora ficará responsável pela condução da parte, na data, 
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horário e local para a realização da perícia. Ressalta-se que o periciado 

deverá levar todos os documentos que porventura possam ser uteis na 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1164274 Nr: 37661-48.2016.811.0041

 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: MADIEL ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 28/05/2018 a partir das 08:30, por ordem de chegada, no consultório 

do Dr. Reinaldo Prestes, situado no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I - fundos do terminal rodoviário, CEP: 

78.055-100, nesta Capital, podendo as partes fazerem esclarecimentos 

através dos telefones (65)3641-7100/99635-6009, sendo que o advogado 

da parte autora ficará responsável pela condução da parte, na data, 

horário e local para a realização da perícia. Ressalta-se que o periciado 

deverá levar todos os documentos que porventura possam ser uteis na 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092839 Nr: 7430-38.2016.811.0041

 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: ANDERSON GIL DA SILVA

 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:

 Ficam devidamente intimadas as partes de que foi designada perícia para 

o dia 22/05/2018 a partir das 13:00, por ordem de chegada, no consultório 

do Dr. Reinaldo Prestes, situado no Centro Médico CPA, Rua Pelotas, 

Quadra 05, Lote 07, CPA I - fundos do terminal rodoviário, CEP: 

78.055-100, nesta Capital, podendo as partes fazerem esclarecimentos 

através dos telefones (65)3641-7100/99635-6009, sendo que o advogado 

da parte autora ficará responsável pela condução da parte, na data, 

horário e local para a realização da perícia. Ressalta-se que o periciado 

deverá levar todos os documentos que porventura possam ser uteis na 

confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384289 Nr: 19923-91.2009.811.0041

 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: E. L. CARDOSO COMERCIO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, 

EUROMETAL RECICLAGEM E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARCOS UEBEL - OAB:9903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CARREIRA 

MARTINS GONÇALVES - OAB:239826/SP, BRUNO FERREIRA CARRIÇO 

- OAB:296685/SP, FABIANA GOMES PIRES FRIAÇA - OAB:198985/SP, 

JOÃO RODRIGO MAIER - OAB:216379/SP, LEONARDO LUIZ TAVANO - 

OAB:173965/SP, LIVIA MORALES CARNIATTO - OAB:259196/SP, LUIS 

FERNANDO SENDAI NAKANDAKARI - OAB:215510/SP, RICARDO 

MIGUEL MOISÉS - OAB:209365/SP, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:68931, SILVANA GAZOLA DA COSTA PATRÃO LAZAR - 

OAB:175086/SP, Simone Zaize de Oliveira - OAB:132830

 Vistos em Correição,Trata-se de Embargos de Declaração oposto por E. 

L. CARDOSO COMERCIO – ME, devidamente qualificada nos autos, contra 

a sentença proferida nos autos às fls.156/161v, que julgou procedente a 

demanda, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Os embargos foram 

opostos tempestivamente.É relato do necessário.Decido. De rigor, o não 

acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida que deve 

se impor.O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que:“Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;III - corrigir erro material.”Conforme se extrai do decisum 

verberado, não há qualquer das hipóteses condicionadoras previstas no 

art. 1.022, do CPC, já que o fundamento utilizado pelo d. Magistrado 

enfrentou todos os pontos atacados pelas partes, bem como não se 

mostra obscuro, contraditório, omisso ou mesmo apresenta erro 

material.De outro norte, anoto que a fundamentação dos embargos 

declaratórios sustentada pela parte embargante exige nova apreciação do 

mérito, o que se mostra vedado em sede do estreito e limitado recurso 

interposto.Com efeito, no caso dos autos, verifico que não assiste razão à 

embargante, isto porque não há omissão na sentença em análise, 

pretendendo, na verdade, com a interposição desse recurso, rediscutir a 

lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade 

esta inviável em sede de embargos de declaração. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos presentes embargos opostos por E. L. CARDOSO 

COMERCIO – ME em face da sentença de fls. 156/161v e, no MÉRITO, 

NEGO-LHE provimento.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de fevereiro 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES-Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804405 Nr: 10872-17.2013.811.0041

 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: MARIANA LIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KATIA BENEVIDES 

VIEGAS - OAB:16993, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 355, inciso II, e 487, inciso I, ambos 

do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente Ação 

de Despejo, o que faço para:a)RESCINDIR o contrato de locação havido 

entre as partes;b)CONDENAR a parte requerida Carlos Silva Batista ao 

pagamento do valor de R$ 25.913,82 (vinte e cinco mil novecentos e treze 

reais e oitenta e dois centavos), acrescido de multa contratual de 2% (dois 

por cento), de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e de 

juros moratórios de 1% (um por cento) a contar da citação;c)CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento do valor correspondente aos demais 

alugueis e encargos contratuais vencidos a partir do ajuizamento da 

demanda até a efetiva entrega das chaves (art. 323 do CPC), acrescido 

de multa contratual de 2% (dois por cento), além de correção monetária 

pelo INPC e de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos a partir do 

vencimento de cada parcela, cuja liquidação deverá ser efetivada 

mediante cálculos aritméticos, na forma do art. 509, §2º, do Código de 

Processo Civil. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que 

eventual recurso a ser interposto somente poderá ser recebido no seu 

efeito devolutivo, ex vi do disposto no art. 58, inciso V, da Lei nº 8.245/91, 

bem como que o caso em apreço se enquadra na hipótese de exceção 

prevista no art. 64 da referida norma, deixo de fixar caução para 

execução provisória da sentença.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, 

22 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 841240 Nr: 45513-31.2013.811.0041

 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: ÂNGELA MARIA ATHAYDE DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO 

FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - 
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OAB:13.786MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, anoto que a 

exigibilidade das obrigações, 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.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 23 de Fevereiro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103763 Nr: 12024-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. BENEDITO EIRELI - ME, EVELYN LORRAINE 

BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729 MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento em favor dos autores de: 

•Indenização a título danos moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação correção monetária 

pelo índice do INPC a partir da data de prolação da sentença (Súmula 362 

do STJ). •Indenização a título dano material, no valor de R$ 1.832,00 (mil 

oitocentos e trinta e dois reais), igualmente corrigido. Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro às custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 23 de Fevereiro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402738 Nr: 35212-64.2009.811.0041

 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: ALICE MASSAKO ENDO CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO PADOVA DE FABRICAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO, YOLE COZINHAS E CLOST'S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA TREVIZAN - 

OAB:330.386/SP, ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - 

OAB:10970/O, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - 

OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230904/SP, FÁBIO 

LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDA RAMOS 

AQUINO - OAB:17.607 OAB/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019/SP, GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - 

OAB:17.731-E/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, MARIA JOSÉ 

LEÃO - OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 

OAB/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP, THIAGO 

AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:16733/GO

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para o 

fim de CONDENAR às requeridas, solidariamente, ao pagamento de 

indenização por dano morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e, pelos danos materiais, na importância de R$ 8.200,00 (oito mil e 

duzentos reais).Registro que o valor arbitrado a título de dano moral 

deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), 

incidindo-se ainda taxa de juros no percentual previsto pelo art. 406 do 

Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e o dano 

material a correção monetária pelo INPC incidirá a partir de cada 

desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação 

(arts. 405 e 406, CC);A título de sucumbência, CONDENO as requeridas a 

pagar por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os 

autos.Cuiabá/MT, 23 de março de 2018.P. R. I. C.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032198-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLIS BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032198-74.2017.8.11.0041 AUTOR: ELLIS BENTO DE 

OLIVEIRA RÉU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE 

LTDA AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual 

c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Ellis Bento de Oliveira em face de Rodobens 

Incorporadora Imobiliária SPE LTDA, todos qualificados nos autos. Afirma a 

parte autora que, aos 30.04.2017, adquiriu por meio do instrumento 

particular de compra e venda, firmado com a requerida, a unidade 

autônoma n.º 284, quadra 1, do Residencial Reserva Rio Cuiabá. Aduz que 

durante todo o processo de negociação para aquisição do imóvel lhe foi 

dito que o valor seria de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais). 

Todavia, após a assinatura do contrato, constatou que o valor do imóvel 

era de R$ 391.993,00 (trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa 

e três reais), sendo que destes, R$ 86.993,00 (oitenta e seis mil 

novecentos e noventa e três reais) eram relativos à denominada 

campanha adimplência premiada. Menciona que, diante da omissão de 

informações, aos 14.08.2017 procurou auxilio no Procon, ocasião em que, 

a requerida, aos 31.08.2017, explicou o que seria a campanha e informou 

que a parte autora tomou conhecimento da mesma ao assinar o termo de 

declaração. Assevera que, inconformada com a situação, formalizou no 

Procon pedido de rescisão contratual com ressarcimento de valores 

pagos, porém a pretensão não formalizada. Por essas razões, requer, em 

sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de inscrever 

seus dados no cadastro restritivo de crédito e se abster de propor ação 

de cobrança. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. (i) Valor da Causa: 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora atribuiu à causa o 

valor de R$ 391.993,00 (trezentos e noventa e um mil novecentos e 

noventa e três reais), consoante se afere no Id. nº 10319949, pág. 17. 

Verifica-se, ainda, que, instada a manifestar acerca do valor requerido à 

titulo de dano moral, a parte autora informou o valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais) (Id nº 11719587). Assim sendo, CORRIJO de ofício o valor da 

causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 401.993,00 (quatrocentos e um 

mil novecentos e noventa e três reais), o que faço com fulcro no art. 292, 

incisos II e VI, e §3º, do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com as 

alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) Tutela de Urgência: 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, consta-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora, a qual trouxe ao feito 

documentos que evidenciam a verossimilhança de suas alegações, tais 

como o contrato (Id nº 10319986), o demonstrativo de pagamentos 

relativos às parcelas já pagas (Id nº 10320075) e, ainda, a reclamação 

administrativa realizada no Procon almejando a rescisão contratual (Id 

nº10319994). Destarte, tendo o autor manifestado expressamente o 

interesse na resolução contratual, não há razão para que continue 

arcando com as despesas relativas ao imóvel até o deslinde da causa. 

Ademais, ressai dos autos, que em virtude da alteração do valor do imóvel 

ocorrida por suposta falha na prestação de serviço da requerida, a qual 

teria omitido o real valor do bem, o autor não teria condições financeiras 

de dar continuidade ao compromisso firmado, o que se revela plausível. 

Os tribunais superiores entendem ser possível a suspensão da 

exigibilidade do contrato, quando se busca a resolução contratual em 

Juízo. À propósito colaciono o seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.CPC/15. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. Empreendimento imobiliário. Resilição unilateral do 

contrato (desistência) de compra e venda de imóvel em razão de 

dificuldades financeiras. Possibilidade. Entendimento do STJ. Tutela de 

urgência deferida para suspender as cobranças das parcelas vincendas 

visto que o objetio da pretensão judicial visa a rescisão contratual. Acerto 

da decisão. Decisão recorrida que deferiu o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, determinando que a ré cesse as cobranças das parcelas 

e encargos dos imóveis, a partir de dezembro de 2016, sob pena de multa 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por cada cobrança em 

desacordo com a decisão. Recurso das rés. Promessa de compra e 

venda deimóvel. Agravado que manifestou expressamente seu interesse 

na resolução do negócio jurídico firmado, não havendo mais razão para 

que continue pagando as prestações. Quanto à irretratabilidade e 

irrevogabilidade do contrato de compra e venda de imóvel, tem-se que a 

resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, operando-se 

por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse 

em dar continuidade ao vínculo contratual quando este se tornar 

economicamente inviável. Dentro de tal contexto, tem-se que a cláusula 

contratual que estabelece a irretratabilidade e irrevogabilidade no contrato 

de adesão celebrado entre as partes aparenta abusividade, razão pela 

qual convém afastar a sua aplicação em sede de cognição sumária diante 

da necessidade da tutela de urgência. Ausência de óbice para 

acolhimento, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, do pedido de 

suspensão dos pagamentos vincendos relacionados à promessa de 

compra e venda, devendo a parte ré se abster de lançar o nome do 

agravado nos cadastros restritivos de crédito. Presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, 

probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano. Ressalte-se que 

a decisão impugnada não é capaz de gerar prejuízos ao agravado, pois a 

medida não possui caráter irreversível, sendo possível a cobrança 

posterior de eventual dívida apurada. Manutenção da decisão agravada. 

Incidência do verbete de Súmula nº 59 deste TJRJ. Desprovimento do 

recurso.” (TJRJ; AI 0032853-67.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima 

Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; 

Julg. 13/07/2017; DORJ 14/07/2017; Pág. 582 Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, acaso não concedida a tutela de urgência, a parte autora terá que 

continuar comprometendo sua renda com o pagamento das taxas de um 

bem que não mais deseja, face ao descumprimento contratual pela 

requerida, o que lhes gera insegurança e impõe elevado ônus. Apesar de 

ser suficiente a presença do perigo de dano para preenchimento do 

segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se presente também o 

risco ao resultado útil do processo, na medida em que, se a tutela 

provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto 

risco da requerida incluir o nome dos requerentes no cadastro restritivo de 

crédito. Por fim, o § 2º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido na presente 

hipótese, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

retomada da cobrança das eventuais parcelas relativas ao imóvel. Posto 

isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para: a) suspender a 

inexigibilidade do contrato em litígio até o deslinde final desta ação; b) 

determinar que a requerida, sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do Código de Processo Civil), sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual, SE ABSTENHA de 

realizar cobranças e protestar títulos, bem como de ajuizar ações de 

execuções que tenham por objeto débitos discutidos na presente ação, 

até ulterior deliberação deste Juízo. Como consequência dessa medida 

liminar, a qual suspende os efeitos do contrato celebrado entre as partes, 

visando o retorno ao 'status quo', fica suspensa a usufruição do imóvel 

pelo autor, sob pena de evidente desequilíbrio contratual. De fato, não 

cabe aos autores usufruir fração do imóvel objeto do contrato [por si ou 

terceiro], sem a contraprestação devida [pagamento das parcelas etc]. No 

mais, ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 05 de Junho de 2018, às 12h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, 

Código de Processo Civil. No mais, considerando que a parte autora 

acostou aos autos seu holerite do mês de dezembro de 2017 (Id. nº 

11719614), no qual demonstram que sua renda líquida é superior a R$ 

7.000,00 (sete mil reais), entendo que restou afastada a sua alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas 

processuais, pelo que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Não 

obstante, nos termos do art. 468, § 7º, da CNGJ, desde já, CONCEDO o 

direito ao parcelamento das despesas processuais, facultando à parte 

autora o recolhimento das mesmas em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, sujeitas à correção monetária. INTIME-SE a parte autora para 

comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, assim como das cinco parcelas mensais 

subsequentes a cada período de 30 (trinta) dias, contado a partir do 

primeiro pagamento. Por fim, em atenção ao Ofício Circular nº 

04/2018/Gab/J-Aux, encaminhe-se a presente decisão ao Departamento 

de Controle e Arrecadação, dca@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 23 de Março de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001691-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1001691-96.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE 

ENERGIA LTDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta MAXENERGIA GERAÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA LTDA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na qual a parte autora 

objetiva aprovação imediata da Solicitação de Acesso e projeto de 

Minigeração Distribuída da CGH CACHOEIRA DA ONÇA (U.C. nº 

6/1520002-2), pleiteada nos autos do processo administrativo nº 

70700.010734/2017. Em análise ao pedido liminar, o juízo entendeu que a 

restrição da RN nº 786/2017 da ANEEL é inaplicável ao processo 

administrativo nº 70700.010734/2017, e determinou que a ENERGISA, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao procedimento 

mencionado, proferindo decisão, afastado o impedimento pelo motivo 

invocado (ID 11564596), sob pena de aplicação de multa. Comparece a 

parte requerida nos movimentos ID 11933526 e 11933561, informando que 

providenciou o prosseguimento ao procedimento administrativo com 

análise do projeto e documentação apresentada pela MAXENERGIA. No 

movimento ID 12331729, a parte autora requer a reconsideração da 

decisão liminar, ao argumento de morosidade na apreciação do processo 

por parte da requerida. Considerando que foi oportunizado a requerida 

decidir no processo nº 70700.010734/2017, necessário se faz aguardar a 

manifestação da mesma a respeito do deferimento ou indeferimento na 

seara administrativa. Diante da informação do descumprimento da ordem 

judicial, INTIME-SE a parte requerida para que, apresente decisão do 

Processo n.° 70700.010734/2017, conforme determinado na decisão 

liminar, no prazo de 15 dias, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo. No 

caso de novo descumprimento da ordem judicial, arbitro, desde já, multa na 

importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 

Consigne-se ainda que, caso permaneça o descumprimento, haverá 

majoração da multa diária e os responsáveis serão processados 

criminalmente por desobediência à ordem judicial (Artigo 330 do Código 

Penal). Expeça-se o competente mandado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012667-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT0004324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012667-02.2017.8.11.0041 AUTOR: RB 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 3 de 

abril 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001732-63.2018.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 1001732-63.2018.8.11.0041, : 

Espécie: CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)/[PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 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. Verifica-se que os autos 

vieram conclusos para análise do petitório de Id. 12213125, em que a 

requerida postula pela declaração de que os efeitos da antecipação da 

tutela incidirão somente sobre a fatura referente a dezembro/2017. Pois 

bem. Compulsando o feito, observa-se que a controvérsia do mesmo recai 

sobre as prestações decorrentes do consumo de energia elétrica, em que 

a parte autora contesta os valores cobrados nas faturas, sob o 

argumento de que estão acima da sua média de consumo. Sabe-se que a 

relação de consumo entre a rede fornecedora de energia elétrica e o 

consumidor é uma obrigação de trato sucessivo, ou seja, a prestação se 

renova em prestações singulares e sucessivas, de modo que as faturas 

vincendas estão abarcadas no pedido inicial, ainda que o autor não o 

tenha feito expressamente. Portanto, temos que a obrigação se protrai no 

tempo, sendo necessário observar o principio da Economia Processual a 

fim de se evitar que a parte autora ingresse com nova demanda mês a 

mês a fim de resguardar seus direitos. Com essas considerações, em se 

tratando de uma obrigação de trato sucessivo, com base no art. 323 do 

CPC e com fulcro no princípio da economia processual, INDEFIRO o pedido 

formulado pela demandada e ESTENDO OS EFEITOS DA TUTELA 

concedida no decisório de Id. 11653508 para as faturas vencidas e 

vincendas geradas com valores além da média de consumo da 

requerente, desde a propositura da ação, ficando a requerida compelida a 

cumprir com a medida deferida, sob pena de aplicação de multa diária. 

Comunique-se com URGÊNCIA a requerida pelos meios necessários. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026435-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1026435-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA 

RÉU: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Vistos etc. 

Analisando o presente feito, verifico que a parte autora não apresentou 

caução real para efetivação da tutela antecipada deferida, por tais 

motivos, revogo a medida liminar concedida ao ID. 9776472. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017811-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017811-88.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: DAMIAO 

DE ARRUDA CORTEZ EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 3 de abril de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006353-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/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: 1006353-06.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: CLAUDIANE DA SILVA FRANCA REQUERIDO: CAB CUIABA 

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

Vistos etc. A autora narra que reside no imóvel com matrícula n° 494020 

junto a requerida. Em suma, contesta as faturas de referencias aos meses 

12/2017, 01 e 02/2018, argumentando que os valores cobrados são 

abusivos e excedem a sua média de consumo. Relata que, ao entrar em 

contato com a requerida, solicitou uma revisão e, no mês de 

fevereiro/2018 prepostos da requerida fizeram a troca do hidrômetro, 

inclusive, trocou as boias das torneiras como fora solicitado pela 

demandada. Explana que, em 06/03/2018, teve o fornecimento de água 

suspenso em sua residência. Requer, em sede de antecipação de tutela, 

que a requerida restabeleça o fornecimento de água em sua residência e 

se abstenha de efetuar novas interrupções. Com a inicial, junto 

documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C COM DANOS MORAIS E LIMINAR EM 

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA, proposta por CLAUDIANE DA SILVA 

PINTO em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A, devidamente qualificados nos 

autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve 

os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 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. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste ponto, vale destacar o 

art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de consumo, onde: 

“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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Nesta esteira, 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 leitura processada nos meses 12/2017, 01/2018 e 

02/2018 supera em muito a média da residência, conforme se infere do 

Histórico de Consumo (ID. 12208429). O perigo de dano por sua vez, 

reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço indispensável à 

população. Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado, pois que a medida não causará nenhum 

prejuízo à empresa requerida. Quanto a de inversão ao ônus da prova, 

tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, 

da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. 

O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, 

de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério 

da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de 

água na matricula n° 494020-2 e se abstenha de efetuar novos cortes, em 

razão das faturas debatidas nessa demanda e das futuras que por 

ventura sejam emitidas com valores acima da média mensal de consumo 

do imóvel, até o deslinde final da ação, sob pena de aplicação de multa. 

Fica a manutenção da presente decisão condicionada ao depósito judicial 

do valor que a parte autora reputa ser devido nas faturas de competência 

12/2017, 01/2018, 02/2018 e das vincendas, observando a média dos 

valores dos últimos três meses do consumo do imóvel, anteriores ao inicio 

das cobranças objeto dessa demanda. INTIME-SE a parte autora para 

efetuar o depósito judicial no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da 
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medida antecipatória concedida. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC), e DETERMINO a inversão do ônus da prova, cabendo a 

requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 29/05/2018 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024652-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RÉU: 

DENIZ PEDROZO DE ALMEIDA Vistos etc. Considerando que a parte 

requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da Certidão 

de ID 11215736, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

14/05/2018 às 08h00m,que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação. 

No mais, determino o integral cumprimento da decisão anteriormente 

proferida nos autos (Id 9452013). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023475-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023475-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 3 de abril 

de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do 

Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, 

Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032789 Nr: 37984-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FÉLIX DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000/MS, PABLO 

JOSÉ MELATTI - OAB:OAB/MT 11096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO FÉLIX DE MAGALHÃES, Cpf: 

70105111104, Rg: 1297542-7, Filiação: Ana Auxiliadora Vieira de 

Magalhaes e Iverso Jose de Magalhaes, data de nascimento: 16/06/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. 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 Execução de Titulo Extrajudicial cujo objeto 

é um contrato particular de prestação de serviços firmado entre as partes, 

em que o executado não efetivou pagamentos devidos, restando ao 

Requerente a satisfação pela via juicial.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384084 Nr: 19636-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEY BENEDITO DE AQUINO

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.542-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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 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 Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846677 Nr: 50270-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA

Data da Carga:11/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 846677 Nr: 50270-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, entrei em contato pessoal, via telefone, 

às 15h49min horas, com a advogada VIVIAN ROSSI MARQUES DA 

COSTA, requerendo a devolução dos presentes autos, que se encontram 

em carga desde o dia 11/12/2017. A mesma informou que efetuará a 

devolução do mesmo até o dia 03/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 15226 Nr: 877-97.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Moura, CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - OAB:15398, MIGUEL 

JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 60 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer o que de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735173 Nr: 31517-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNARA ALBERTINA BEM DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARINI, IMPERIO INVESTIMENTOS, 

REFLORETAMENTO E MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ FARIAS - 

OAB:16.296/MT, RICARDO DELGADO PRETI - OAB:20300/DF

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 949263 Nr: 59882-93.2014.811.0041

 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: COMERCIAL MAKFER DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727-MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3127-A

 Impulsiono os autos intimando as partes, para contrarrazoar o recurso de 

apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171033 Nr: 40620-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDS, MARCIANA VERISSIMO DA SILVA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 935883 Nr: 52528-17.2014.811.0041

 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: MARCOS RANULFO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAND CARLOS MARTINS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DOUGLAS W. TAQUES 

DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE, para apresentar CERTIDÃO de inteiro teor 

e ônus do imóvel objeto da demanda, para possibilitar a expedição de 

ofício para o cumprimento da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1108551 Nr: 14131-15.2016.811.0041

 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: LGEP, ELAINE ESCOBAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - HGUNIC, 

AFRANIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1033484 Nr: 38357-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB:MT 

19.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 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.: 743596 Nr: 40587-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ALMEIDA QUEIROZ JUNIOR, CHRISTIANY 

JOSEFA RIBEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 17961 Nr: 9910-48.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, SOLANGE 

MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 120 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer autora o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895094 Nr: 26575-51.2014.811.0041

 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: LABORATÓRIO SANTA ROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPECIALISTA PRODUTOS PARA 

LABORATÓRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

Impulsiono ainda para apresentar defesa referente a reconvenção, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1010248 Nr: 27681-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 790283 Nr: 44325-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDES RODRIGUES DA SILVA DE 

ALBUQUERQUE, KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA, 

MARCELO RODRIGO LIMA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que fique suspenso pelo prazo de 120 dias, 

sendo que ao final deste prazo deve a parte requerer autora o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1154418 Nr: 33671-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160512 Nr: 36151-97.2016.811.0041

 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: ALESSANDRA MENDONÇA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 222233 Nr: 30242-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE MENDES DE OLIVEIRA, ELISABETE 

MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085344 Nr: 3980-87.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MIRANDA EDUCAÇÃO CORPORATIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN ADELE DE MATOS CANAVARROS 

SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ARCARI BRITO - 

OAB:286467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça no prazo de 05( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092184 Nr: 7145-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRASSOL COMERCIO ATACADISTA DE 

CEREAIS E ALIMENTOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL 

ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 754352 Nr: 6331-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLESON MARCIO DIAS DE SOUZA VIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12125-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 160386 Nr: 4107-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRAB. NAS IND. URB. DO 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BARBOSA COSTA 

- OAB:8686/MT, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5.245/MT, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar sobre o 

peticionado pelo exequente, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 743836 Nr: 40837-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES, CAROLINA ATALA CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS TADEU 

MAGALHAES - OAB:14.827/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAM - 

OAB:4.656/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005105-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005105-05.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANGELITA APARECIDA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/05/2018, às 

09:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também manifestar 

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

contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e 

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

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

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

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

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 01 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004027-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA BRAGA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Amper Empreendimentos Imobiliários em desfavor 

de Rosângela Braga da Silva, aduzindo que em 2009 firmou com Brígida 

Gomes contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel, 

localizado na Rua 06, quadra 11, lote 07, loteamento residencial Jardim das 

Oliveiras, nesta Capital, e em 23/04/2011 houve a sessão do contrato em 

favor da ré, a qual afirma que não está cumprindo com a obrigação de 

pagar as prestações, alcançando a dívida o valor de R$ 11.012,13. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja declarado 

rescindido o contrato e determinado que a ré desocupe o imóvel, no prazo 

de 10 dias, devendo a autora ser reintegrada na posse do bem. 

Alternativamente, requer que seja fixado o valor diário de R$ 30,00 a título 

de locação, até desocupação, o qual deverá ser abatido de eventual 

crédito pertencente a ré. 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 a autora sequer comprovou a mora da requerida. O documento de 

Id. 11854911 se trata de ordem de serviço do cartório acerca de 

notificação, todavia, está datado em 03/12/2012 e não foi apresentado seu 

conteúdo. Os documentos que a autora apresenta acerca de supostos 

débitos do IPTU não se referem ao imóvel, objeto da lide (Id. 11854867, 

11854885 e 11854905). Além disso, entendo que a rescisão sem oitiva da 

parte contrária se mostra precipitada. Diante do exposto, ausente os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulada pela autora. Designo o dia 

21/05/2018, às 09h30min 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 166 de 458



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, 02 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005284-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA SANTANA (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: 1005284-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADEMIR DA SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/05/2018, às 08h30min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005285-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO ALVES PAIXAO JUNIOR (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: 1005285-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIO FRANCISCO ALVES PAIXAO JUNIOR RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

24/05/2018, às 10h00min 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, 05 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005293-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARLON FRANCISCO LEITE TORRES (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: 1005293-95.2018.8.11.0041 

AUTOR: WARLON FRANCISCO LEITE TORRES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/05/2018, às 

10h15min 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, 05 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001952-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 14/05/2018, 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). 

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 
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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 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005141-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

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 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PEDRO 

WINICIUS SOARES BIGNARDE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Considerando que consta do 

documento juntado com o objetivo de comprovar o requerimento 

administrativo (ID- 12031790), que houve o pagamento de indenização no 

valor de R$ 13.500,00 ( treze mil e quinhentos reais), intime-se o autor 

para se manifestar no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008598-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA GONCALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da informação (Id. 12032766), intime-se o patrono da parte 

autora para comprovar que a comunicou da renúncia, conforme determina 

o art. 112, do NCPC, no prazo de dez dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035702-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA BARBOSA (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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte ré, devidamente citada deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar defesa, assim, decreto sua REVELIA, nos termos 

do art. 344 do NCPC. Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre 

o laudo pericial realizado na data da audiência de conciliação (Id. 

12381999), no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos 

concluos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014451-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Determino a produção da prova pericial e nomeio como perito o Dr. 

MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA (ortopedista e traumatologista), 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço 

Rua Osório Duque Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 

78005-720, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; e-mail: 

macossucena@hotmail.com, 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 pelo 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,  prof iss ionais 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 
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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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1007678-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1018378-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE KATRYNE NEVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1018378-85.2017 Cumpra-se com 

urgência da decisão de ID 8876846, procedendo a alteração do polo ativo. 

Redesigno a audiência de conciliação para o dia 15.05.2018, às 09:30 

horas, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Citem-se 

as rés, no endereço constante no ID 9853057, e intime-as para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial,. Intime-se a parte 

autora, através de seu advogado para comparecerem à audiência, nos 

termos do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro 

de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008237-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GEOVANE VIEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 11/06/2018, 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). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 
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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). 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 autora em relação a 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. Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando 

o processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

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, 03 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033238-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARJ DIAGNOSTICOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

.Processo Judicial Eletrônico n.º 1033238-91.2017 Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 15.05.2018, às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de Conciliação deste Fórum. Citem-se os réus, no endereço 

constante no ID 11706733, e intime-os para comparecer à audiência, nos 

termos do despacho inicial,. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado para comparecerem à audiência, nos termos do despacho 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021399-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo à intimação da parte autora, nos termos da decisão ID 12143645 " 

(...) E, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o pagamento da 

diferença do valor das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC) (...)".

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007423-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GSMS FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

VINICIUS PINCERATO FONTES DE ALMEIDA OAB - MT22303/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro o pedido constante na petição inicial, e nos termos do art. 98, 

§ 6º, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e 

taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento. Comprovado o pagamento da primeira parcela, 

volte-me concluso para despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 

de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007879-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GIOVANI GONCALVES GORGET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO KLEBER DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008540-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GOMES (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO DA SILVA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 29/06/2018, 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 
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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, 03 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003155-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ARAUJO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003155-58.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARTA ARAUJO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/05/2018, 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, 09 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003187-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSON LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003187-63.2018.8.11.0041 

AUTOR: IDELSON LINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/05/2018, 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, 09 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003191-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU BARBOSA DE CARVALHO OAB - 019.787.061-97 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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: 1003191-03.2018.8.11.0041 

AUTOR: ESTER DE SOUZA CARVALHO REPRESENTANTE: IRINEU 

BARBOSA DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 24/05/2018, 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, 09 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006032-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LAURINDO 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: 1006032-68.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE MARIA LAURINDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 

08h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 
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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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000804-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AURELIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO 

AURELIANO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o polo ativo para apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 03 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036960-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LERINDO LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LERINDO LARA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos. Designo o dia 29/06/2018, às 08h30 min 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, 03 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006078-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ONORIO DA SILVA FILHO (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: 1006078-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: ERNESTO ONORIO DA SILVA FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 

08h00min 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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005244-54.2018.8.11.0041

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 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, 06 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005050-54.2018.8.11.0041

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 10h00min 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 
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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, 06 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1166004 Nr: 38376-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS PASSOS BORGES, ROSÂNGELA DOS PASSOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BARCELOS - CERIMONIAL, 

RAFAELA ARAUJO BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11122/MT

 Tendo em vista que a decisão retro não foi publicada, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, remeto estes autos à expedição de matéria 

para a imprensa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 371761 Nr: 8349-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMARY SANTOS DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por determinação da Exma. Sra. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro, Juíza de Direito, desentranhei os documentos que instruiram a 

inicial (fls. 11/16), substituindo-os por cópias. Certifico que os documentos 

ficarão acondicionados em pasta própria, nesta Secretaria, os quais serão 

entregues à parte interessada, mediante recibo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893215 Nr: 25374-24.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, JOSÉ LUIZ DE SOUZA 

FREIRE, TIAGO ALVES PALHANO, TATIANA LOPES PINTO PALHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução propostos por 

Grupal Agroindustrial S/A – Em Recuperação Judicial, José Luiz de Souza 

Freire,, Tiago Alves Palhano e Tatiane Lopes Pinto Palhano em desfavor de 

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, devendo prosseguir a Ação de 

Execução n. 51968-12.2013.811.0041 (apenso).Traslade-se cópia desta 

sentença para a ação executiva.Condeno a embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento 

do artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, 

defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita, ficando suspenso o pagamento 

(art. 98,§ 3º, NCPC).Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 2 de fevereiro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1166004 Nr: 38376-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS PASSOS BORGES, ROSÂNGELA DOS PASSOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA BARCELOS - CERIMONIAL, 

RAFAELA ARAUJO BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INFANTINA MARTINS - 

OAB:10177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11122/MT

 Código 1166004

Visto.

Verifica-se que a requerida foi intimada, pessoalmente, para efetuar o 

recolhimento das custas da reconvenção (fl. 133), contudo, deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado à fl. 

138.

O artigo 290, do NCPC, que determina:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

No caso em análise, foi dada oportunidade a requerida para que a 

reconvenção não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem 

resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo 

seu desinteresse pela mesma.

Assim, mesmo após regular intimação para recolher das custas da 

reconvenção, a requerida deixou decorrer o prazo sem se manifestar, é 

de se decretar a extinção da reconvenção, sem julgamento do mérito, por 

ausência de pressuposto processual.

Posto isso, JULGO EXTINTA a reconvenção sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado desta sentença, volte-me os autos 

conclusos para a apreciação do mérito da ação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2018.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007659-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA GLOBAL COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

FABRICIO CONERA BARBOSA OAB - MT19642/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDE GASES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por ALIANÇA GLOBAL COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES 

LTDA - ME, em desfavor de LINDE GASES LTDA, 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 desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. 

Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo 

enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito 

abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de urgência para 

determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O 

pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base 

nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, 

do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 
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questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de ID 

12419818, que mostra a negativação do nome da Autora nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 

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] 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. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

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

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

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

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

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

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor total de R$ 56.274,46. 

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. Designo o dia 11/06/2018, 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 (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, 03 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

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

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008232-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Desconstituição de dívida c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por PEDRO 

PEREIRA DE ALMEIDA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto ao 

Requerido, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que 

tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 12466505, que mostra a negativação do nome da autor nos bancos de 

dados do SPC/SERASA, ainda registrou Boletim de Ocorrência em 2013, 

comunicando o extravio de seus documentos pessoais (Id. 12466506), 

além da alegação de que desconhece a dívida. 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] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome do Autor nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. 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. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome do Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 334,39. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. 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”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 11/06/2018, 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 (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) 
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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, 03 de abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

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

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

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008389-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TAKASE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILA DA SILVA BATISTA (RÉU)

ANALU IBANHES PAES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Com relação às ações de despejo a Lei nº 8.245/91, prevê em seu 

art. 58, inciso III, que o valor da causa corresponderá a doze meses de 

aluguel. Ocorre que na presente demanda o valor do aluguel é de R$ 

1.200,00 mensais, entretanto ao apontar o valor da causa o requerente 

não indicou o valor correto, já que atribuiu à causa o valor de R$ 

10.869,26. Nossos Tribunais são assentes no sentido de que, uma vez 

observada pelo juiz alguma irregularidade em relação ao valor da causa, é 

dado ao magistrado determinar a correção independentemente de 

provocação da parte contrária. Esta é a posição do STJ, conforme 

julgados a seguir colacionados: RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. 

ARTIGO 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. 

As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o 

magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor 

manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico. 

Precedentes. - Recurso especial não conhecido. (RESP 55.288/GO, Rel. 

Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 24.09.2002, DJ 

14.10.2002 p. 225). PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. VALOR 

DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. I - Se existe uma discrepância 

relevante entre o valor dado à causa e o seu efetivo conteúdo econômico, 

de modo a causar gravame ao direito do erário, que é indisponível, cabe 

ao Juiz determinar a correção da disparidade. II - Recurso especial não 

conhecido. (RESP 168.292/GO, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 

Terceira Turma, julgado em 10.04.2001, DJ 28.05.2001 p. 159). 

PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO 

DA DEMANDA. Cabível a modificação ex officio do valor atribuído à causa, 

na hipótese em que o magistrado visualiza manifesta discrepância em 

comparação com o real valor econômico da demanda. Precedentes. 

Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.218.268; Proc. 

2010/0195725-2; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

22/03/2011; DJE 04/04/2011) Para encerrar qualquer discussão, o art. 

292, § 3º, do NCPC, prevê a possibilidade da correção de ofício do valor 

da causa. Desse modo, determino ao requerente que emende a inicial, no 

prazo de 15 dias, indicando o correto valor da causa, E, por não 

vislumbrar a hipossuficiência financeira, indefiro o pedido de assistência 

judiciaria gratuita. Assim, intime-se a parte autora para corrigir o valor da 

causa e efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

extinção do feito, a teor artigo 58, III da Lei nº 8.245/91do c/c art. 290 e 

321, parágrafo único, do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de abril 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007978-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR PACHECO DOS SANTOS (RÉU)

EDILEIA DE MATOS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. 

Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado 

avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 

5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 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 judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Ocorre que o autor é advogado atuante nesta capital, 

conforme diversas publicações em seu nome via Dje, além disso, o valor 

da causa não é alto. Não pode a parte pretender que o Estado assuma 

ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando 

a concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas 

de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - 

Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. 

Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de 

comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido do autor 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

abril de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020513-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SILVA DE CASTRO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a sentença embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar sentença que lhe foi desfavorável. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração (Id.10643014), mantendo intacta a sentença 

(Id.10542655). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR TAVARES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a sentença embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar sentença que lhe foi desfavorável. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração (Id.10063234), mantendo intacta a sentença 

(Id.10012821). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016139-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CELESTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguros 

Cia de Seguros Gerais em desfavor de Pedro Celestino dos Santos, 

aduzindo que na sentença (Id. 11638468), existe erro material vez que o 

valor da condenação foi duplamente arbitrado o que tange ao reembolso 

das despesas médicas e hospitalares. É o necessário. Decido. O objetivo 

dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Verifica-se que 

procede a alegação de erro material da sentença vez que o valor do 

reembolso das despesas médicas foi somado duas vezes. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração (Id.11835749), para 

que fique constando no dispositivo da sentença a seguinte redação: 

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

evento danoso acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 284,76 

(duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente à 

restituição das despesas médicas hospitalares suportadas pela parte 

autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme 

demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida.” Quanto ao mais, a sentença permanece como está 

lançada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002016-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE BORGES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a sentença embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar sentença que lhe foi desfavorável. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 176 de 458



analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO.IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei Com essas considerações, REJEITO os 

embargos de declaração (Id.11637174), mantendo intacta a sentença 

(Id.11180355). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010543-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restituição de Parcelas Pagas c/c 

Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizado 

por Rozilda Nunes de Siqueira em desfavor de Brookfield Contorno Leste 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.. A parte autora se manifestou no ID nº 

7225264, informando não possuir mais interesse no prosseguimento do 

presente feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 

7225264, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029343-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUCANDARIO JARDIM DAS GOIABEIRAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO FORTE DA SILVA - ME (RÉU)

ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029343-25.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reclamação com Pedido de Danos Materiais e Morais 

e Sustação de Protesto proposta por Educandário Jardim das Goiabeiras 

Ltda. – ME em desfavor da Luiz Fernando Forte da Silva e Original 

Fomento Mercantil, com pedido de tutela de urgência cautelar, para que 

seja determinada a sustação dos apontamentos de protesto existente em 

nome da autora. Consta na inicial que as partes firmaram contrato de 

prestação de serviço para a execução de fachada do estabelecimento da 

parte autora, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reis). Aduz que foi 

efetuado o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título 

de entrada, sendo o restante pago em três parcelas, das quais apenas 

duas foram pagas pela parte autora. Acrescenta que a parte requerida 

abandonou a obra, não finalizando o projeto contratado, razão pela qual a 

autora deixou de efetuar o pagamento da última parcela. Informa que 

realizou tentativas de solução do impasse junto a requerida, todavia, não 

logrou êxito. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, pretende a parte autora a sustação dos apontamentos do 

protesto, visto que afirma desconhecer a origem do débito. Em juízo de 

cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, diante da alegação de abandono da obra 

e não conclusão dos serviços contratados, bem como do protesto do 

título. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo de 

dano consiste em manter a restrição existente em nome do autor. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. O protesto 

constitui em coação para forçar o pagamento, em razão dos percalços 

para essa negativa traz àquele que tem seu nome protestado. No presente 

momento, verifico restar presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão da medida pretendida. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência, MEDIANTE CAUÇÃO a ser oferecida 

e/ou formalizada no prazo de 05 (cinco) dias, para DETERMINAR A 

SUSPENSÃO DO PROTESTO do título descrito na inicial, indicado ao 4o 

Serviço Notarial de Cuiabá/MT, até o deslinde da demanda, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Prestada/formalizada a caução, 

lavre-se o termo e expeça-se oficio ao Cartório do 4o Ofício de Notas e 

Protestos de Cuiabá/MT, determinando a suspensão de protesto, 

observado que o título permanecerá sob a guarda do Senhor Oficial de 

protesto até ulterior decisão deste Juízo. Designo audiência de conciliação 

para o dia 11/06/2018, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 
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apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de 

abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004880-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SEVERINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004880-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Maria José 

Severina da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja determinado 

que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços, bem como 

efetue a transferência da titularidade. Consta na inicial que a autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da UC nº 

6/903976-9, realizando o pagamento em dia das suas faturas. Aduz que 

desde a data de 26 de fevereiro de 2018, a requerida efetuou o corte do 

fornecimento dos serviços ao imóvel da autora. Relata que a suspensão é 

indevida, uma vez que inexistem débitos em aberto, bem como não houve 

aviso prévio da suspensão. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

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

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

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

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que houve o corte no fornecimento dos serviços em sua 

residência, de maneira indevida, razão pela qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida restabeleça 

o fornecimento dos serviços, bem como efetue a transferência da 

titularidade. Analisando detidamente os autos, verifica-se a probabilidade 

do direito, tendo em vista a fatura acostada no ID nº 11973546, que não 

indica a existência de débitos em aberto ou o aviso de suspensão dos 

serviços, a fim de que se fundamente o ato perpetrado pela requerida. Do 

mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista a manutenção da suspensão dos serviços 

essenciais. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Indefiro, nesse momento processual, o pedido de transferência 

da titularidade, tendo em vista que a autora informa que reside no local 

desde o ano 2000, não sendo possível averiguar qual o motivo da negativa 

da transferência por parte da requerida. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino que a 

parte requerida RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente a parte 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 11/06/2018, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento 

por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006114-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017/O-O (ADVOGADO)

ARTUR BARROS FREITAS OSTI OAB - MT18335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DA SILVA NARCAY MILAS (RÉU)

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006114-02.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por Grazielle Feitosa Milas e 

Antônio Carlos Milas de Oliveira em desfavor de Carla Fahima Narçay Milas 

e Silvia da Silva Narçay Milas, com pedido de tutela de urgência, para que 

seja determinado que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso realize o pagamento dos alugueis originados do Contrato nº 

029/2017/SESP, por meio de depósito judicial vinculado ao feito, bem como 

para que seja autorizado, desde já, o levantamento de 50% (cinquenta por 

cento) dos valores a serem depositados em favor da parte autora. Consta 

na inicial que a autora Grazielle e a requerida Carla são proprietárias em 

frações idênticas dos imóveis constantes nas matrículas nº 89.401, 

31.329 e 37.587, sendo que os registros compõe um imóvel comercial 

situado na Avenida Miguel Sutil, nº 4353, Areão, Cuiabá/MT. Informa que o 

autor Antônio e a Requerida Silvia foram companheiros durante anos e 

usufrutuários do imóvel e, apesar da relação ter se encerrado, 

encontra-se pendente a comunicação do término ao cartório de registros. 

Aduz que na data de 20 de julho de 2016, as requeridas apresentaram o 

imóvel para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para fins de 

locação. Na data de 06 de abril de 2017 e 19 de maio de 2017 a autora 

Grazielle outorgou para a requerida Carla dois instrumentos de mandato, 

conferindo diversos poderes que incluíam o referido imóvel. Em virtude 

dos poderes conferidos, a requerida Carla celebrou com o Estado de Mato 

Grosso o contrato nº 029/2017/SESP, para a locação do imóvel em 

discussão, pelo valor mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo 
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que, desde a celebração do contrato, a requerida Carla já recebeu a 

quantia de R$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais). 

Relata que desde a celebração do contrato, a requerida Carla não 

repassou a quantia correspondente à fração e propriedade dos autores. 

Acrescenta que oficiou a Policia Miliar do Estado de Mato Grosso com 

relação ao inadimplemento da requerida, pugnando pela sua inclusão no 

bojo do contrato de locação. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

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

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que é proprietária de 

fração de imóvel e usufrutuária, todavia, a requerida celebrou contrato de 

locação do bem com a SESP, não repassando os valores referentes à 

quota parte da autora, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso realize o pagamento dos alugueis 

originados do Contrato nº 029/2017/SESP, por meio de depósito judicial 

vinculado ao feito, bem como para que seja autorizado, desde já, o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores a serem 

depositados em favor da parte autora. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se presente, nesse momento processual, a probabilidade do 

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

Observa-se nos Ids nº 12158183, 12158185 e 12158188, as matrículas 

dos imóveis em discussão nos autos, constantes em nome da autora 

Grazielle e da requerida Carla, bem como no ID nº 12158244 as 

procurações outorgadas para que a requerida firmasse, entre inúmeros 

poderes, o contrato de locação mencionado os autos. No ID nº 12158304, 

consta Instrumento Particular de Locação de Imóvel firmado entre a 

Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP e a requerida Carla 

Fahima Narçay Milas, sendo o objeto do contrato os imóveis matriculados 

sob o nº 89.401, 31.329, de propriedade comum das partes, pelo valor 

mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Desse modo, em razão da 

alegação de não recebimento dos valores relativos à quota parte da 

autora e a comprovação dos pagamentos efetivados na conta bancária da 

requerida Carla, presente os requisitos para autorizar a medida vindicada. 

Todavia, com relação ao pedido de autorização de levantamento de 50% 

do valor que vier a ser depositado, entendo necessária a instrução 

processual para apreciação do mesmo, a fim de se garantir os direitos de 

ambas as partes e a efetividade da prestação jurisdicional. Diante do 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória e determino a 

expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso – SESP, para que deposite mensalmente em juízo o 

valor referente aos alugueis originados do Contrato nº 029/2017/SESP, até 

o fim da demanda. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/06/2018, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Importante ressaltar que, 

conforme art. 550, do Código de Processo Civil, o requerido deverá ser 

citado para que preste as contas ou ofereça contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007572-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE CARDOSO GARCIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007572-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Francinete Cardoso Garcia de Lima em desfavor de 

Neuza Fernandes da Silva, com pedido de tutela de urgência para que seja 

determinado o bloqueio das contas bancárias da requerida no valor de R$ 

23.129,30 (vinte e três mil cento e vinte e nove reais e trinta centavos). 

Consta na inicial que em julho de 2014 a autora firmou com a requerida 

contrato de prestação de serviços advocatícios, para que fosse 

demandada ação previdenciária perante o Juizado Especial Federal. Aduz 

que foi acordado que o pagamento pela prestação dos serviços seria o 

valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total da ação previdenciária, 

que seriam pagos na liquidação da ação, bem como a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em 14 (quatorze) vezes de R$ 357,14 (trezentos 

e cinquenta e sete reais e quatorze centavos). Relata que obteve sucesso 

na demanda previdenciária, sendo autorizado o pagamento retroativo do 

benefício da pensão por morte, todavia, a autora não foi comunicada pela 

requerida acerca dos valores depositados judicialmente. Acrescenta que 

a requerida realizou o levantamento da quantia de R$ 39.151,47 (trinta e 

nove mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), não 

efetuando qualquer repasse para a autora. Informa que efetuou todos os 

pagamentos referentes às parcelas dos honorários advocatícios, ainda 

que a requerida não tenha repassado os valores pertencentes a autora. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma 

poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

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

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 
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tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que contratou os 

serviços advocatícios da requerida, todavia, na procedência da demanda 

ajuizada, a requerida recebeu os valores pertencentes à autora, retendo 

os valores para si, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de 

urgência, para que seja determinado o bloqueio das contas bancárias da 

requerida no valor de R$ 23.129,30 (vinte e três mil cento e vinte e nove 

reais e trinta centavos). Analisando detidamente os autos, verificam-se 

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

resultado útil do processo. Observa-se no ID nº 12408659 o contrato de 

honorários advocatícios firmado entre as partes, onde restou designado o 

valor dos honorários que seriam pagos pela autora para a requerida, bem 

como nos Ids nº 12408758 e 12408793 que o valor de R$ 39.151,47 

(cento e trinta e nove mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete 

centavos), foi devidamente levantado pela parte requerida, havendo 

alegação de não ocorrência de repasse para a autora. Assim, DEFIRO o 

pedido da tutela vindicada e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 23.129,30 (vinte e três mil cento e vinte e nove reais e trinta 

centavos) das contas bancárias da requerida Neuza Fernandes da Silva 

(CPF nº 777.473.301-97) e determino que se efetive o bloqueio de contas 

por meio do sistema BACEN-JUD, tornando o valor indisponível. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/06/2018, 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. 

Cuiabá/MT, 03 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997549 Nr: 22433-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME, FABIO 

MARTINS DEFANTI, RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR, G. W. M. BAR 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTG RECORDANDO OS PAGOS, DANIEL 

ELGENIO MORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY FRANCISCO LINS 

FARIA - OAB:13.126-B

 (...).Posto isso, JULGO PARCIALMETNE PROCEDENTE os pedidos 

formulados a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por 

Perdas e Danos ajuizada por Fabinho Promoções e Eventos Ltda e G. W. 

M. Bar Ltda – ME em face de CTG Recordando os Pagos.com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de:a)Declarar rescindido o 

contrato firmado entre as partes;b)Condenar a parte requerida ao 

pagamento aos autores, de multa contratual no valor único de R$ 

225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) acrescido de juros legais 

de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da 

data da sentença.c)Condenar a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor 

atualizado da causa.Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

as baixas e comunicações de estilo.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961280 Nr: 5351-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURICO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHFFEN - 

OAB:10657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Considerando que encerrada a instrução processual, determino o 

desentranhamento do documento de fls. 142/147, devolvendo-os ao seu 

subscritor, e uma vez que o autor pugnou por memoriais remissivos, 

intime-se a parte requerida para apresentar memoriais no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980651 Nr: 14390-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Augusto C. Anchieta - 

OAB:17.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915, HELOISA FERREIRA MICCOLI - 

OAB:18366, MARIANA SILVA CAMARGO - OAB:OAB/MT 18.290

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados a presente 

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Donizete da 

Silva em desfavor de TV Centro América Ltda., com fulcro no art. 487, 

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

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do 

valor atualizado da causa, cuja execução torno suspensa em razão dos 

benefícios da justiça gratuita concedidos.Transitado em julgado, não 

havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações de estilo.Deixo de atender a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 180 de 458



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.: 1001473 Nr: 24053-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

a presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Lidiane 

Vieira dos Santos em desfavor de Lojas Avenida S/A., com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao 

pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a titulo de danos morais a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa. Transitado 

em julgado, manifeste-se o vencedor interesse no cumprimento da 

sentença.Não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965049 Nr: 6945-72.2015.811.0041

 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: LUZIMEIRE DEONIZIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais proposta por 

Luzimeire Deonizia da Silva em face de Itaú Unibanco e condeno a parte 

autora por litigância de má fé correspondente a 2% sobre o valor da 

causa.Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Cesso a eficácia da liminar concedida na decisão de fls. 

24/25.Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088173 Nr: 5294-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA REGINA SILVA LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS 

PEREIRA - OAB:12884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÁO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO e DECLARO extinta a obrigação, condenando a 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor dado a ação.Transitado em julgado, intime-se a parte 

vencedora a manifestar-se quanto ao interesse na execução da 

sentença, nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995334 Nr: 21177-89.2015.811.0041

 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: CAP, GAP, WALDELUCY MARIA DE FIGUEIREDO ARCE 

PERECIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAP TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654/MT

 Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por Cecilia 

Arce Perecin e Giulllia Arce Perecin representadas por Waldelucy Maria de 

Figueiredo Arce Perecin em face de TAP Transportes Aéreos Portugueses 

S/A., para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a cada autora, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC, a partir da data desta sentença. Condeno, ainda, a Ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC.Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora a 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença, nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963415 Nr: 6220-83.2015.811.0041

 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: RODNEY RICARDO TAQUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.149/155 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1068688 Nr: 54836-89.2015.811.0041

 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 INÁCIO DA SILVA FILHO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Em cumprimento à sentença de fls. 119/122, intimo a parte requerente 

para manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como 
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apresentar a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000623 Nr: 23713-73.2015.811.0041

 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: DANIEL CALMO DE MORAES RODRIGUES

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000619 Nr: 23710-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEDER DE SOUZA CAMPOS

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967940 Nr: 8255-16.2015.811.0041

 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): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 165, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Campo Novo do Parecis/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956377 Nr: 3264-94.2015.811.0041

 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: OSCAR DE SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 148, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Pontes e Lacerda/MT, para que seja intimada a parte 

autora pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026312 Nr: 34935-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAF, ANAZIRA MARCELINA DE ALMEIDA

 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

 Vistos, etc.

Determino que se expeça mandado de intimação para parte autora, para 

manifestar com relação ao laudo pericial, no prazo de 15 dias, sob pena 

de anuência ou concordância tácita.

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.: 963936 Nr: 6482-33.2015.811.0041

 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: MAURA ALVES AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o contido às fls. 149, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Juruena/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o cumprimento, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983293 Nr: 15520-69.2015.811.0041

 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: LGDA, EDNA MARIA DO NASCIMENTO

 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/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o requerente bem como do seu patrono para que regularize a 

situação processual nos presentes autos no prazo de 15 (quinze)dias, 

juntado a procuração em nome do autor , tendo em vista que o mesmo já 

atingiu a maioridade civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1109232 Nr: 14362-42.2016.811.0041

 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: GABRIELLI PEREIRA METZLER

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAMPIERI BARION ( 

procurador do municipio de cuiaba) - OAB:7.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506-A - OAB:

 Vistos, etc.

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A opôs Embargos 

de Declaração em face da sentença de fls. 109/112 alegando contradição/ 

erro material quanto ao apontamento do membro correto que possui lesão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Assiste razão os embargantes quanto à existência de contradição/erro 

material no decisum, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS 

JULGO PROCEDENTE.

Assim sendo, onde se lê:

 “(...) a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (15/01/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;”

 Leia-se:

“(...) a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (15/01/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.;

 Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 109/112vº.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1098734 Nr: 10072-81.2016.811.0041

 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: LIARA GETTERT BUSETTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 157/160, alegando existência de omissão, 

quanto a divergência de laudo médico entre o perito e assistente 

técnico.Instada a se manifestar a parte autora pugna pela improcedência 

do pedido.Vieram os autos conclusos.É o relatório.Fundamento.DECIDO(..) 

é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada NÃO CONHEÇO dos embargos de 

fls. 157/160, e mantenho integralmente a sentença de fls. 

152/156.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006658 Nr: 26232-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODIMAR CAPITANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR KEHDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS JOSE DE SOUZA - 

OAB:18638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento da parte autora às fls. 165, defiro o pedido 

e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada na Rua 24 de 

Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, telefone (65) 

3054-1122, para realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Decorrido o prazo para indicação dos assistentes técnicos e 

apresentação de quesitos, com ou sem manifestação das partes, 

intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final, observado 

que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da Justiça Gratuita o 

pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

 Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969967 Nr: 9325-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCINEY DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros opôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 169/171, alegando existência de 

contradição, quanto a manifestação da requerida e os fundamento da 

sentença de extinção.É o relatório.Fundamento.DECIDO(...)Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação do embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo 

os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada NÃO CONHEÇO dos embargos de 

fls. 173/177, e mantenho integralmente a sentença de fls.169/171.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964007 Nr: 6514-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilsimara A Barreto Camacho - 

OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:OAB 2.906/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o feito foi suspenso, conforme decisão de fls. 42, 

indefiro o pedido de fls. 67.

Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, mediante as observâncias e advertências legais.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960247 Nr: 4926-93.2015.811.0041

 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: CARLOS ANTONIO NAVARRO DE ABREU, ANA AMÉLIA 

SALTON REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Carlos Antonio 

Navarro e Ana Amélia Salton Reis em face de Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A.A (...), DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a existência 

de valores a serem ressarcidos, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal.Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.Defiro o pedido de expedição de 

alvará para o levantamento da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais), conforme solicitado às fls. 353.Indefiro o pedido de fls. 

356 para que o depósito seja realizado diretamente na conta bancária da 

autora, uma vez que a determinação do depósito judicial foi feita pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, não cabendo a esse juízo a 

modificação de decisões de instância superior.Intime-se a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da alegação 

de inadimplencia, conforme alegado às fls. 354, requerendo o que 

entender de direito.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 159060 Nr: 11187-60.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DA CEPROMAT - 

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANOEL ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, MARIANA JURADO GARCIA GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:302668 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, 

FERNANDO PEREIRA SANTOS - OAB:18948-B, JESSICA CAROLINA 

OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARINA LIMA RASSI - 

OAB:16097

 Vistos, etc.

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

respeito da Exceção de Pré-Executividade às fls. 314/319 requerendo o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997506 Nr: 22406-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO GALVÃO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE 

CONSÓRCIOS LTDA, ACB REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE 

VEICULOS LTDA, MERCADO LIVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS EVANGELISTA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:292.532/SP, ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, LAURA MENDES BUMACHAR - OAB:285.225-A/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta 

por Marco Aurélio Galvão Lira em face de UNIFISA, ACb Representações 

e Intermediações de Veículos Ltda. e Mercado Livre.

 As preliminares se confundem com o mérito da questão e como tal serão 

analisadas no momento oportuno.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência de ilicitude na 

conduta do requerido, a legalidade do contrato, a existência de danos, sua 

extensão e o nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1163497 Nr: 37355-79.2016.811.0041

 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: RADIO CLUBE DE CACERES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:19645/O, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Pedido de 

Repetição de Indébito proposta por Rádio Clube de Cáceres Ltda. em face 

de Escritório Central de Arrecadação – ECAD.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a legalidade das 

cobranças efetuadas e o débito existente.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162968 Nr: 37165-19.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: NEUROCIRURGIA DO CENTRO OESTE SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA, RENATA SIQUEIRA BORGES, BRUNO REGIS PRADO 

SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA 

- OAB:13206/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:36.814-A/GO

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e a fim de se evitar futuras nulidades, 

certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para 

manifestação da requerida Tim Celular S/A (Regional).

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960701 Nr: 5134-77.2015.811.0041

 AÇÃO: 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: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Barcelos Carlos e 

Gomes Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Às fls. 309 consta decisão determinando a intimação do executado para 

cumprir a obrigação.

A parte executada manifestou-se às fls. 310, apresentando o 

comprovante do pagamento da condenação às fls. 311.

O exequente manifestou-se às fls. 313 concordando com o valor 

depositado, requerendo a expedição de alvará.

Vieram os autos conclusos.

Defiro o pedido de fls. 313 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 311, devendo o valor de R$ 284,64 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos) ser levantado por Delboni e Costa 

Marques Advogados Associados (CNPJ nº 24.772.606/0001-03, Banco 

BANCOOB, Agência 4256, Conta Corrente nº 284363-3) e o restante do 

valor a ser levantado por Barbelos Carlos e Gomes Advogados 

Associados (CNPJ nº 04.147.949/0001-70, Banco do Brasil, Agência 

4042-8, Conta Corrente 24.343-4).

 JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071641 Nr: 56139-41.2015.811.0041

 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: WILIAN APARECIDO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O, LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - 

OAB:21327/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 229vº), acrescido 

de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978853 Nr: 13483-69.2015.811.0041

 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: ARACILDA GALDINO DELGADO

 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:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 229vº), acrescido 

de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006413 Nr: 26076-33.2015.811.0041

 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: CLAUDIA SOARES MARIANO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntario da sentença, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito da 

petição de fls. 82, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

anuência ou concordância tácita.

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

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062235 Nr: 52009-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE PEREIRA 

BASSAN - OAB:19661/O, LAURA AMARANTA DE ALMEIDA LIMA - 

OAB:21631/O, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:13.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que os endereços localizados nos sistemas de pesquisa 

são os mesmos indicados na inicial, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, informando o 

endereço atualizado da parte requerida, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1183724 Nr: 45050-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATEL SAFAR TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MG 79.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Satel Safar Terraplanagem 

Ltda. em desfavor de Consórcio Mendes Júnior ENPA Contécnica.

Às fls. 136 determinou a comprovação do pagamento das despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Devidamente intimada, a parte autora não cumpriu com o solicitado, 

deixando decorrer o prazo sem o recolhimento dos valores.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Inicialmente, revogo a decisão de fls. 138.

Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a 

parte autora não cumpriu a determinação de fls. 136.

Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Portanto, levando-se em consideração a determinação de fls. 136, e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito.

Desta feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do 

Tribunal Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987423 Nr: 17415-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELOSO E TORTELLI LTDA, CLAUDEIR VELOSO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, Dr. Vinícius Bignardi - OAB/MT 12.901 - OAB:, 

Reinaldo Celso Bignardi - OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 114/115 e a extinção do feito, 

determino a baixa das averbações existentes, com relação ao presente 

processo.

Ante a propositura de Recurso de Apelação às fls. 117/123, intime-se a 

parte apelada para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 1.010, § 1º do Código de Processual Civil.

Decorrido o prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, conforme art. 

1.010, § 3º do Código de Processual Civil, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969759 Nr: 9232-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHOES LTDA ME, GILMAR 

GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 83/84 e determino a realização de restrição via 

sistema RENAJUD, no veículo descrito às fls. 83.

Considerando o ofício de fls. 87/89, defiro o pedido de penhora no rosto 

dos autos, no limite do crédito mencionado.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da executada, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973223 Nr: 10819-65.2015.811.0041

 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: RAFAEL PEDRO FADEL GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BM HS SHOPPING CELULARES ELETRÔNICOS 

ONLINE, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEVAN CLEMENTE DE 

ALMEIDA - OAB:16628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:241.287, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, ILAN GOLDBERG - OAB:SP/ 241.292

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 179/180 e determino a expedição de alvará para 

liberação do valor de R$ 2.528,48 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e 

quarenta e oito centavos) vinculados à conta judicial em razão do 

cumprimento da obrigação (fls. 177), quantia esta a ser levantada por 

Josevan Clemetne de Almeida (CPF nº 927.989.501-04, Caixa Econômica 

Federal, Agência 0016, operação 013, Conta poupança nº 3705-1).

Recebo a manifestação de fls. 179/180 como cumprimento de sentença e 

determino a retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver, conforme demonstrativo de fls. 180.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
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Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008210 Nr: 26841-04.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEARIA ÀGUA DOCE EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 160 e determino a expedição de alvará para 

liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme comprovante 

de fls. 158, devendo o valor de R$ 404,98 (quatrocentos e quatro reais e 

noventa e oito centavos) ser levantado por Jorge Luiz Dutra de Paula (CPF 

nº 543.708.331-91, Banco Santander, Agência 4407, Conta Corrente nº 

1000392-6).

 Com o levantamento dos valores e considerando a existência de trânsito 

em julgado (fls. 136), arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994708 Nr: 20891-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CORREIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da petição de fls. 134/135 e da existência de 

saldo remanescente, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055093 Nr: 48815-97.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - CONTECNICA, 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A DE REZENDE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:238.382-SP, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382, JOSE 

THEOPHILO FLEURY - OAB:133.298/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 917, § 3º e 4º do Código de Processo Civil, intime-se o 

embargante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrativo 

discriminado e atualizado do cálculo do valor apresentado como correto.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076728 Nr: 58420-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONATAN TORZECKI BACANI

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

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

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.133/138 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009211 Nr: 27222-12.2015.811.0041

 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: JOEL BARBOSA RODRIGUES

 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:5736/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979267 Nr: 13708-89.2015.811.0041

 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: GSVM, GLEIDE BISPO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

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

OAB/MT

 Requerido

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110476 Nr: 14864-78.2016.811.0041

 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: RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, YOUTUBE 

BRASIL, OLHAR DIRETO, REPÓRTER MT CONEXÃO PODER - AM1 

COMUNICAÇÃO LTDA ME, GAZETA DIGITAL - GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO, TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SIMONE ROCHA - 

OAB:4198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BLANCHE DE 

ALMEIDA MIGUÉIS - OAB:6974-MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990, 

ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1581, CLAUDIO STABILE 

RIBEIRO - OAB:3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, ELAINE 
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FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOCELANE 

GONÇALVES - OAB:9.390/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES 

STÁBILE - OAB:5.930, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, 

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 Certifico neste ato, que procedi a habilitação correta dos patronos das 

partes requeridas, razão pela qual, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, encaminho a republicação a certidão de 

fls.171, para os intimar da mesma, esta abaixo transcrita:

"Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar OS REQUERIDOS PARA 

MANIFESTAREM, EM CINCO DIAS, A RESPEITO DA PETIÇÃO 

PROTOCOLIZADA PELA PARTE AUTORA."

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1025996 Nr: 34802-93.2015.811.0041

 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: EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍLIAN FURQUIM DE GODOY, UNIMED CUIABÁ 

- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL INFANTIL E 

MATERNIDADE FEMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LUIZA PRADO FEUSER - 

OAB:15.441/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

diante da contestação, fls.324/474 apresentada aos autos pela 

denunciada à lide Hospital Infantil e Maternidade Femina, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar, no prazo de quinze dias, a parte 

requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para apresentar 

impugnação à contestação.Impulsiono ainda para intimar o requerido Lílian 

Furqueim de Godoy para manifestar-se requerendo o que de direito.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986761 Nr: 17075-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA LUCIA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/mt

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979465 Nr: 13829-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO LEITE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICLEA APARECIDA DE SOUZA 

CAVALCANTE - OAB:9758-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999571 Nr: 23262-48.2015.811.0041

 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: ADILSON BENEDITO DE FIGUEIREDO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.190/193 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989972 Nr: 18495-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.112/115 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113292 Nr: 16025-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO DA SILVA SOUZA

 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

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071249 Nr: 55934-12.2015.811.0041

 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: LUCYLENE LAURA VELASCO

 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

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 
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ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962989 Nr: 6084-86.2015.811.0041

 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: TAP, ANDREIA CRISTINA BRITO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB/SP 128.341 - OAB:

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, procedo à intimação do apelado, para, querendo, apresentar 

as contrarrazões ao referido recurso.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001408 Nr: 24031-56.2015.811.0041

 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: JOSE CHARBEL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO LIEGE CRISTINA, 

EDEMILSON GERALDO PODOLAN, HILDA CRISTINA DE CAMPOS 

PODOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O, NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, NERY DOS 

SANTOS DE ASSIS - OAB:15015-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação de Dar c/c 

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por José 

Charbel Malouf em face de Condomínio Edifício Leige Cristina e Outros.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 30/10/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001259 Nr: 23971-83.2015.811.0041

 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: ROSA MARIA DE OLIVEIRA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19201-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito com Indenização por Danos Morais proposta por Rosa Maria de 

Oliveira Reis em face de Claro S/A.

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da 

requerida, a comprovação de falha na prestação de serviços, a existência 

de imperícia, imprudência ou negligencia, o dano, o nexo causal e a 

extensão do dano.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 30/10/2018, às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte requerida e da autora, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1060784 Nr: 51374-27.2015.811.0041

 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: MARIA ADILIS MOREIRA RODER

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Maria Adilis Moreira Roder em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 30/10/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 903578 Nr: 32522-86.2014.811.0041

 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: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, 

JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050-MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, 

WLAMIR ASSAD DE LIMA JÚNIOR - OAB:7.533/MT

 (...).Defiro o pedido e NOMEIO a empresa PERITOS JUDICIAIS, localizada 

na Rua 24 de Outubro, nº 959, bairro Popular, Cuiabá - MT, 78.045-000, 

telefone (65) 3054-1122, para realizar o acompanhamento da obra, 

conforme solicitado pela parte autora, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).Intime-se o 

Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do valor 

e, aceita a proposta, realizar o depósito dos valores correspondentes aos 

honorários periciais, bem como autorizo desde já o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários.Outrossim, considerando a 

reiteração de petições informando o descumprimento das obras 

determinadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a 

manifestação da parte requerida informando o atraso por culpa da parte 

autora, bem como que o cronograma da reforma disponibilizado pela 

requerida não foi cumprido, designo audiência de conciliação para o dia 

17/05/2018, às 15:00 horas. Intimem-se as partes para que compareçam 
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devidamente acompanhadas de seus advogados.Após a conclusão dos 

trabalhos periciais, decorrido o prazo para manifestação das partes e 

realizada a audiência de conciliação, 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.: 1005533 Nr: 25719-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PAES DE BARROS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Paulo Paes de Barros Sobrinho em desfavor de Claro Americel S/A.

Revogo a decisão de fls. 52/83 e defiro os benefícios da justiça gratuita.

Designo audiência de conciliação para o dia 11/06/2018, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação 

(oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção).

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

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1117902 Nr: 17871-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar, no prazo de cinco (05 )dias sobre petição 

de fls. 92/95 protocolada pela parte requerida referente ao cumprimento 

de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957141 Nr: 3628-66.2015.811.0041

 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: ZITA AURORA PEREIRA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar, no prazo de cinco (05) dias, sobre petição 

de fls. 148/153 protocolada pela parte requerida referente ao cumprimento 

de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998825 Nr: 22963-71.2015.811.0041

 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: KLEBSON CRUZ DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 74/77, 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.: 1029031 Nr: 36308-07.2015.811.0041

 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: SUCENA MAY FERNANDES DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS 

- OAB:12.136/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 152/155, 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.: 1118791 Nr: 18246-79.2016.811.0041

 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: CELOI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

OAB:8184-A

 Diante da manifestação do perito (fl. 191), impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149892 Nr: 31656-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROMERIO CAETANO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAÚJO VEIGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Diante da informação de que o autor não compareceu à perícia médica 

agendada, impulsiono o feito para intimar o parte Requerente para, no 

prazo de cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender de 

direito. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093665 Nr: 7806-24.2016.811.0041

 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: POLIANA DOS ANJOS

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Diante da informação de que o autor não compareceu à perícia médica 

agendada, impulsiono o feito para intimar o parte Requerente para, no 

prazo de cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender de 

direito. Era o que me competia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008233-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON GUIMARAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008233-33.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos 

Morais ajuizada por Ilson Guimarães de Oliveira em desfavor de Tim 

Celular S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida se 

abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 

bem como seja determinado o cancelamento do valor que deu origem a 

cobrança indevida. Consta na inicial que o autor foi cliente da requerida, 

mediante a contratação de serviços para linha telefônica na modalidade 

pós-pago, todavia, por não mais possuir interesse na manutenção do 

plano, liquidou os débitos e solicitou encerramento do contrato, o que foi 

efetuado via telefone, por meio de um contrato verbal. Aduz que apesar a 

inexistência de débitos em aberto, a requerida persiste na realização de 

cobranças indevidas e, consequentemente, ameaça inscrever o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi usuária dos serviços 

prestados pela requerida e, posteriormente, requereu o encerramento do 

contrato, todavia, a requerida passou a efetuar inúmeras cobranças com 

relação a débitos inexistentes, razão pela qual pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de incluir o nome da 

autora no cadastro de proteção ao crédito, bem como seja determinado o 

cancelamento do valor que deu origem a cobrança indevida. Em sede de 

cognição sumária, não é possível compelir a requerida ao atendimento dos 

pedidos da parte autora, haja vista que, nesse momento processual não 

restam demonstrados os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada. Em que pese à documentação acostada aos autos, não restou 

demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista a ausência de 

comprovação da suposta cobrança ou existência de valores inadimplidos, 

sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da 

plausibilidade das alegações. Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Designo audiência de conciliação para o dia 11/06/2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 03 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007847-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMAEL JOSE MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007847-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

Indenizatória por Dano Moral ajuizada por Bimael José Mendes Ribeiro em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com 

pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da 

cobrança da fatura do mês de setembro/2017, que a requerida se 
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abstenha de suspender o fornecimento dos serviços e de incluir o nome 

do autor no cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a autora 

é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da UC nº 

269045-1, realizando o pagamento em dia das suas faturas. Aduz que no 

mês de setembro do ano de 2017, foi surpreendido com uma fatura 

referente à recuperação de consumo, constando cobrança exorbitante no 

valor de R$ 3.346,18 (três mil trezentos e quarenta e seis reais e dezoito 

centavos). Relata que foi observada a existência de ligação invertida, não 

sendo oportunizado o direito de defesa ao autor. Informa que a cobrança 

dos valores é indevida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que houve a realização de 

recuperação de consumo pela requerida, que resultou na cobrança de 

uma fatura no valor de R$ 3.346,18 (três mil trezentos e quarenta e seis 

reais e dezoito centavos), que julga ser indevido, razão pela qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a 

suspensão da cobrança da fatura do mês de setembro/2017, que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços e de 

incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao crédito. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se a probabilidade do direito, tendo em vista 

a fatura acostada no ID nº 12443059, que indica a cobrança de valores 

exorbitantes, bem como diante da alegação de cerceamento de defesa. Do 

mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista a possibilidade de ocorrer a suspensão dos 

serviços essenciais. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de 

urgência e determino que a parte requerida, com relação a fatura do 

mês/referência setembro/2017, suspenda a cobrança da fatura 

contestada, se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços ao 

imóvel do autor, bem como se abstenha de incluir o nome do mesmo no 

cadastro de proteção ao crédito, 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 11/06/2018, 

às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, como também a Declaração 

de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007349-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULELICE DE SOUZA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007349-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Responsabilidade Civil c/c Indenização 

por Dano Moral ajuizada por Eulelice de Souza Martins em desfavor de 

Claro S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado o 

cancelamento das faturas com valores de R$ 1.131,64 (um mil cento e 

trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) e de R$ 1.314,82 (um mil 

trezentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), da linha telefônica 

(65) 99203-5059, adequando os valores aos termos contratados, 

enquanto perdurar a demanda. Consta na inicial que a autora contratou os 

serviços da requerida, para a contratação de um plano pós-pago, pelo 

valor fixo e mensal de R$ 160,99 (cento e sessenta reais e noventa e 

nove centavos), bem como adquiriu um aparelho de telefonia móvel pelo 

valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Aduz que foi surpreendida com 

a cobrança de sua fatura, tendo em vista que no mês de novembro/2017, 

observou o valor de R$ 1.131,64 (um mil cento e trinta e um reais e 

sessenta e quatro centavos), bem como a fatura de dezembro/2017 no 

valor de R$ 1.314,82 (um mil trezentos e quatorze reais e oitenta e dois 

centavos). Relata que realizou inúmeras tentativas para a solução do 

impasse, todavia, não logrou êxito. Acrescenta que as cobranças são 

indevidas, tendo em vista não se tratar do valor efetivamente contratado. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

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

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 
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atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

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

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que contratou os serviços da requerida para a obtenção de plano 

de telefonia móvel na modalidade pós-pago, pelo valor mensal de R$ 

160,99 (cento e sessenta reais e noventa e nove centavos), todavia, a 

requerida passou a efetuar cobranças em valores exorbitantes, razão 

pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinado o cancelamento das faturas com valores de R$ 1.131,64 (um 

mil cento e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) e de R$ 

1.314,82 (um mil trezentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos), da 

linha telefônica (65) 99203-5059, adequando os valores aos termos 

contratados, enquanto perdurar a demanda. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista que, 

conforme se observa nas faturas acostadas no ID nº 12375666, não há, 

nesse momento processual, a comprovação de utilização de excedentes 

ou contratação adicional de serviços que justifiquem a cobrança dos 

valores mencionados. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que há risco de suspensão 

dos serviços ou restrição do nome da autora. Não havendo perigo de 

irreversibilidade da decisão. Todavia, entendo que o cancelamento das 

faturas demanda dilação probatória, razão pela qual necessário se faz tão 

somente a suspensão da cobrança dos valores, para a melhor elucidação 

dos fatos. No que tange ao pedido de adequação das faturas enquanto 

perdurar a demanda, o mesmo não merece ser acolhido, uma vez que não 

há comprovação de que as faturas expedidas no corrente ano estariam 

em desacordo com os termos contratados. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino a 

suspensão da cobrança das faturas dos meses de novembro e dezembro 

do ano de 2017, no valor de R$ 1.131,64 (um mil cento e trinta e um reais e 

sessenta e quatro centavos) e de R$ 1.314,82 (um mil trezentos e 

quatorze reais e oitenta e dois centavos), da linha telefônica (65) 

99203-5059, 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 11/06/2018, 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). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, como também a Declaração 

de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007259-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007259-93.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por CALCENTER Calçados Centro 

Oeste Ltda. em desfavor de Pereira Cardoso & Cardoso Ltda., com pedido 

de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade da multa 

rescisória, com a finalidade de evitar protestos, execuções, cobranças e 

apontamentos, enquanto perdurar a lide. Consta na inicial que a autora 

firmou com a requerida instrumento particular de locação de salão de uso 

comercial, no Shopping Center 3 Américas, ocupando o imóvel desde o 

ano de 1992 e sempre efetuando os pagamentos e encargos locatícios de 

sua competência. Aduz que com a renovação do contrato, o prazo de 

locação passou a ser de 60 (sessenta) meses, iniciando-se na data de 01 

de outubro de 2015, com término em 30 de outubro de 2020, onde seria 

desenvolvida a atividade sob o nome de “Gabriela Calçados”. Acrescenta 

que necessitou encerrar suas atividades, razão pela qual contatou a 

requerida para a realização de um acordo para a rescisão do contrato 

locatício, bem como negociação de seus encargos, momento em que 

restou acordado que a requerida concordou em abrir mão da multa 

rescisória. Relata que após a elaboração da minuta de distrato, a 

requerida não efetuou a assinatura, informando que não mais concordava 

com a isenção da multa e, posteriormente, realizaram a cobrança da multa 

no valor de R$ 283.340,00 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e 

quarenta reais), conforme disposto no contrato de locação. Informa que a 

cobrança é indevida, tendo em vista que a requerida havia exarado 

concordância com a isenção dos valores e, logo após, efetuou cobrança 

em sua integralidade. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

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

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que é locatária de espaço 

comercial da requerida desde o não de 1992, tendo renovado o contrato 

no ano de 2015, com prazo de 60 (sessenta) meses, todavia, pugnou pela 

antecipação da rescisão contratual, momento em que a requerida 

concordou com a isenção da multa rescisória. Acrescenta que após a 

concordância, a requerida não assinou a minuta de distrato, passando a 

efetuar a cobrança na totalidade da multa rescisória, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja suspensa a 

exigibilidade da multa rescisória, com a finalidade de evitar protestos, 

execuções, cobranças e apontamentos, enquanto perdurar a lide. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do 

direito, tendo em vista os documentos de Ids nº 12358818 e 12358843, 

onde a requerida apresenta concordância com a isenção da multa 

rescisória e, posteriormente, passa a realizar a cobrança da quantia de R$ 

R$ 283.340,00 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e quarenta reais). 

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que a manutenção da exigibilidade possa acarretar 

diversas cobranças para a autora. Não havendo risco de irreversibilidade 

da medida. No entanto, considerando que a multa rescisória é prevista 

contratualmente e com a qual o autor concordou no ato da assinatura do 

contrato de locação, entendo necessária a prestação de caução para 

garantir a eficácia da medida, nos termos do art. 300, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória, MEDIANTE 

CAUÇÃO a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, no valor da multa 

rescisória e DETERMINO a suspensão da exigibilidade da multa rescisória, 

devendo a requerida se abster de realizar protestos, execuções, 

cobranças e apontamentos, enquanto perdurar a lide, sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Prestada a caução, lavre-se o 

termo e expeça-se o necessário. Designo audiência de conciliação para o 

dia 11/06/2018, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de abril de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034731-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS LUAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Número 

do Processo: 1034731-06.2017.8.11.0041, : Espécie: BUSCA E 

APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: ELVIS LUAN 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 11752966, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título extrajudicial, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722529 Nr: 18070-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SILVA COSTA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FAUSTO 

ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS - OAB:OAB/MT 14738-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 (...) Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do artigo 924, inciso II do CPC/2015 e, expeço o necessário Alvará Judicial 

em nome da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CNPJ nº 02.528.193/0001-83, Agência nº 3834-2, Conta Corrente nº 

1041050-3, Banco do Brasil S/A. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 346893 Nr: 17186-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NORBERTO LEONCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880 MT, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

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

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 Vistos, etc.

Em razão das arguições do requerido Paulo Norberto de fls. 176/177, 

intimo o autor Aymoré Crédito para que se manifeste, no prazo de 15 dias, 

sob pena de concordância tácita.

Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos para expedição de 

Alvará Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1113307 Nr: 16034-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO REIFF TOLLER - 

OAB:188.968, JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO - OAB:145755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Cooperativa 

Credicitrus em face de Luiz Henrique de Toledo Garcia, ambos 
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qualificados.

Em razão do teor da certidão de fls. 82, procedo à realização de pesquisa 

por meio do INFOJUD com o fito de encontrar o atual endereço do 

executado Luiz Henrique (extrato em anexo).

Assim, proceda-se à expedição de mandado a ser cumprido no seguinte 

endereço AV. DOUTOR JOSE FELICIANO FIGUEIREDO, nº 83, 

Complemento: APTO 3301, Bairro: PORTO , Município: CUIABA, UF: MT, 

CEP: 78025-363.

Com efeito, Assim, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, promova 

ao depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Consignando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Caso a diligência seja infrutífera, expeça-se o regular edital de citação, 

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 Coopertiva 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757831 Nr: 10039-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GOMES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco Santander 

S/A em face de Ademir Gomes de Moura.

As partes entabularam acordo às fls. 45/50 e 60/64, homologados às fls. 

51 e 65, contudo, o executado descumpriu os referidos termos.

Às fls. 87/88 avençou novamente com o Banco exequente, o que foi 

homologado às fls. 89 e suspenso nos termos do artigo 922 do CPC/2015.

Pois bem.

Não obstante ao requerimento do executado Ademir de fls. 92/93, vê-se 

dos termos do acordo de fls. 87/88, itens 7 e 8, que as baixas referentes 

às operações relacionadas naquela avença somente seriam retiradas 

após a confirmação do pagamento e cumprimento do referido acordo, o 

que foi expressamente reconhecido pelo executado (item 8).

Desta maneira, considerando-se que a homologação do acordo fez coisa 

julgada entre as partes, INDEFIRO a expedição de ofícios de fls. 92.

Após, com a comprovação da quitação, retornem-me os autos conclusos 

para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712183 Nr: 5262-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. D. GUIMARÃES COMÉRCIO-ME, ANA 

RAFAELA DUARTE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 A.R.D Guimarães Comércio – ME e Ana Rafaela Duarte 

Guimarães, todos qualificados.

O Banco foi intimado a se manifestar acerca das pesquisas, assim como 

para requerer o que entendesse de direito, contudo, fez pedido sem 

amparo no caderno processual e na legislação vigente, motivo pelo qual 

dele não conheço.

Intimo o exequente para cumprir o despacho de fls.62, no prazo de 05 

dias, evitando fatos como o acima descrito, sob pena de extinção.

Transcorrido, intime-se pessoalmente, via correio, com aviso de 

recebimento, para no prazo de 05 dias dar prosseguimento ao feito, com a 

mesma admoestação.

Com a juntada do A.R, retornem-me os autos conclusos para extinção, se 

for o caso.

Sem prejuízo, de forma definitiva, indeferindo, desde já dilação de prazo 

e/ou qualquer outra medida protelatória.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 453698 Nr: 25412-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA informou a cessão dos 

créditos referentes a este feito (fls. 76/78), assim como a comprovou, 

razão pela qual DEFIRO o pedido de substituição processual.

Ademais, proceda-se a anotação na capa e demais registros a alteração 

no pólo ativo, com a inclusão de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA.

Outrossim, expeça-se o mandado de citação/intimação a ser cumprido no 

endereço de fls. 75, qual seja, Av. Miguel Sutil, nº 229, Dom Aquino, 

Cuiabá-MT, CEP: 78015-100.

Para tanto, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias, promova ao 

depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido nestes 

autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT. Consignando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção.

 Após, em caso de inércia, intime-se o FUNDO via correio com A.R, para 

que no prazo de 05 dias, dê prosseguimento ao feito, com a mesma 

admoestação.

Com a juntada do A. R e sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 979350 Nr: 13749-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANZES - OAB:22131-A/MT, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH 

BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Intimo o advogado Felipe Andres para juntar 

procuração/substabelecimento em 15 dias.O bem perseguido pela inicial, 

foi apreendido em 14/08/2015, sem citação até esta data.Desde 2016 o 

autor vem sendo intimado para depositar as diligências para citação de 

forma correta, resistindo, de forma indevida ao cumprimento da ordem 

judicial, bem como, admoestado da possibilidade de aplicação da regra do 

artigo 77 do CPC., deixando de cumprir e às fls.70, requereu a citação via 

correio, apesar dos despachos já lançados neste caderno.Assim, 

INDEFIRO, o pedido de citação pelo correio, já que a mesma deverá 

ocorrer por hora certa e, em face do não depósito da diligência, aplico a 
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multa de 10% do valor da causa em favor do Estado.Outrossim, concedo o 

prazo de 15 dias, para depósito das diligências 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.TUDO SOB PENA DE 

INCIDÊNCIA DE NOVA MULTA e extinção, com as admoestações de 

fls.63/64:"Desta feita o pedido de fls.43 ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822578 Nr: 28731-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE ELIANE HEMING DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos código 822578 que move BV Financeira 

S/A em face de Rose Elaine Heming dos Santos.

Trata-se de Ação de Execução precedida de Busca e Apreensão, movida 

pela BV Financeira S/A em face de Rose Elaine Heming dos Santos, todos 

qualificados.

A liminar foi deferida às fls.21/22v e não cumprida, certidão de fls.25.

A Omni S/A ingressou às fls.27 com pedido de substituição do polo ativo, 

indeferido às fls.33, por ausência de comprovação da cessão e 

convertida a mesma em Execução, com citação da devedora via edital, 

que foi expedido e se encontra na contracapa.

Intimado a autora via DJE e AR de fls.46, manteve-se inerte, evidenciando 

a falta de interesse na conclusão da lide, sendo a extinção medida que se 

impõem.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DO AUTOR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, e § 1º, DO CPC - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme artigo 485, III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento 

do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. A 

intimação pessoal do autor não é extensível também ao seu Patrono, que 

tem o dever de acompanhar o andamento processual e respectivas 

publicações no DJe. Evidenciada a desídia da parte na condução do 

processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

imperativa. (Ap 115016/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução movida por BV Financeira S/A 

em face de Rose Elaine Heming dos Santos, nos termos do artigo 485, III 

do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas devidas.

P. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1110674 Nr: 14938-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC COMÉRCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão de fls.49/51, por ausência do acordo 

noticiado, estando, evidente a falta de interesse do autor, posto os 

reiterados pedidos de dilação de prazo desde 05/2016.

Portanto, intimo o autor para em 05 dias, efetuar a juntada da avença sob 

pena de extinção por abandono, INDEFERINDO, desde já, dilação de prazo.

Transcorrido, intime-se via correio, com mesmo prazo e admoestação.

Empós, conclusos para os fins do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1161244 Nr: 36469-80.2016.811.0041

 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): JAIME FERREIRA MENDES NETO, CEZINAYDO 

DE QUEIROZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se mandado de citação de Cezinaydo a ser cumprido no endereço 

de fls.49v e naquele declinado pela DRF, cujo espelho segue:

- RUA RIO PINDAIVAL, N.25, Q- 7, EDIFÍCIO AMADEU MODGLIANI, 

APTO.101, BAIRRO GRANDE TERCEIRO;

- AV DAS PALMEIRAS CASA 145, N.20, CONDOMÍNIO RIO CLARO, 

JARDIM IMPERIAL.

Assim sendo intimo o exequente 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. TUDO SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se via correio, com AR, para 

proceder em 05 dias, com a mesma admoestação.

Deixo para apreciar a penhora/arresto on line, após a diligência acima.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1070544 Nr: 55630-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos código 1070544 que move Banco 

Daycoval S/A em face de Cicero Madureira.

Trata-se de Ação de Execução precedida de Busca e Apreensão, movida 

pelo Banco Daycoval S/A em face de Cicero Madureira, todos 

qualificados.

A liminar foi deferida às fls.26/29 e não cumprida, certidão de fls.36, 

dando conta de que o bem teve perda total em um acidente.

O Exequente requereu a conversão em Execução, deferida às fls.44/45 e, 

expedido o edital de citação, tendo em vista a informação da DRF de 
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fls.46.

Intimado a autora via DJE e AR de fls.57, manteve-se inerte, evidenciando 

a falta de interesse na conclusão da lide, sendo a extinção medida que se 

impõem.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA DO AUTOR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, e § 1º, DO CPC - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme artigo 485, III, § 1º, do 

Código de Processo Civil, ocorrerá a extinção do processo sem julgamento 

do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias. A 

intimação pessoal do autor não é extensível também ao seu Patrono, que 

tem o dever de acompanhar o andamento processual e respectivas 

publicações no DJe. Evidenciada a desídia da parte na condução do 

processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida 

imperativa. (Ap 115016/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução movida por Banco Daycoval 

S/A em face de Cicero Madureira, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas devidas.

P. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 396687 Nr: 31289-30.2009.811.0041

 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): BENEDITO GONÇALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução movida por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Benedito Gonçalves de 

Lima, nos termos do artigo 485, III do CPC.Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas devidas.P. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 800359 Nr: 6779-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. ASSIS-ME, JOSUÉ ALMEIDA ASSIS, 

ELIDIA DE JESUS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hitler Pillig Filho - 

OAB:11529-O

 Vistos etc.

Às fls.75 foi homologado o acordo firmado entre as partes e o feito 

suspenso até 28/04/2017.

Intimado o Banco para manifestar sobre o cumprimento da avença, sob 

pena de reconhecimento de sua quitação, quedou-se inerte, conforme 

certidão de fls.83.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução o que faço com supedâneo 

no artigo 487, III "b" do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações devidas.

P. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 264901 Nr: 22793-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO AQUINO DE MAGALHAES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução movida por Banco Finasa S/A 

em face de Francisco Aquino de Magalhães Neto, nos termos do artigo 

485, III do CPC.Procedo a baixa do Renajud de fls.41.Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas devidas.P. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72150 Nr: 12623-30.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLANGER MACEDO TOSTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE MORAES - 

OAB:4053-MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das fls. 482/505.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017925 Nr: 30881-29.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP, 

CELIA REGINA MAZZER CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOAutos Código n° 1017925 – Ação 

Ordinária de Cobrança Aos 8 de novembro de 2017, às 14h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, 

requerente suas preposta e advogada, bem como parte requerida e sua 

advogada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882761 Nr: 18399-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CAMARGO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 1 - Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva.

 2 - Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, impugnar a 

Contestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005008-05.2018.8.11.0041

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:

JOEL PEREIRA PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005008-05.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 13.704,81; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JOEL PEREIRA PAIM Vistos, 

etc.. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: ERJ6094 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 12117939. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. PAULO SERGIO CARREIRA DE 

SOUZA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011925-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BENEDITO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011925-74.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 22.561,07; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOEL BENEDITO DE SOUZA Parte Ré: 

RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JOEL BENEDITO DE 

SOUZA em face de BANCO BMG S/A objetivando o requerente, em 

antecipação de tutela: - que o requerido se abstenha de descontar em sua 

folha de pagamento o valor de R$ 830,03 referentes aos contratos 

firmados entre as partes antes da renegociação, e consequentemente 

seja expedido ofício para a Secretaria de Estado de Gestão para que 

proceda ao cancelamento do mencionado desconto. Observo que na 

decisão Id. 6688426 foi determinada a emenda da inicial, nos seguintes 

termos: “Aduz o autor que possui cinco contratos de empréstimo com o 

banco requerido, sendo que as parcelas mensais referentes aos 

contratos eram descontados mensalmente direto em sua folha de 

pagamento, contudo, diante da dificuldade em efetuar os pagamentos, 

renegociou a dívida com o requerido, onde ficou acordado que o 

requerente pagaria mensalmente à instituição financeira mediante boleto 

bancário a quantia de R$ 657,82, a começar em janeiro de 2017. Ao 

receber sua aposentadoria, o autor viu-se surpreendido, haja vista que os 

descontos do Banco BMG persistiam em sua folha de pagamento, embora 

a renegociação tenha sido efetivada junto ao credor. Da análise dos 

autos, verifica-se a ausência dos instrumentos contratuais de 

renegociação (acordos), quais sejam: - Parcelamento nº 02703591 do 

Contrato nº 201662884; - Parcelamento nº 02674156 do contrato nº 

205059919; - Parcelamento n° 02674159 do Contrato n° 205668182; - 

Parcelamento n° 02674164 do Contrato n° 222130937, - Parcelamento n° 

02674161 do Contrato n° 213932708. Ademais, consta a seguinte 

mensagem no boleto de R$ 138,75 (ID 6118394): ‘Boleto referente à 
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parcela 003 de 046 do acordo 02677159 do contrato 205668182. Sr.(a) 

cliente, informamos que voltando o desconto em folha, este acordo 

perderá a validade dando prioridade aos descontos na folha de 

pagamento’. Desta feita, INTIMO o autor para, em 15 dias, emendar a 

petição inicial, sanando as irregularidades apontadas, bem como se 

manifestando acerca da mensagem contida nos boletos de renegociação, 

tudo sob pena de extinção do feito.” Todavia, por meio da petição Id. 

6845196 o autor anunciou que a renegociação se deu por telefone, sendo 

esta a razão pela qual não seria possível efetuar a sua juntada aos autos 

e, ainda, que os descontos foram concomitantes ao envio dos boletos 

pagos. Tem-se, no entanto, que não obstante no boleto bancário Id. 

6118394 encontre-se acostadas informações quanto a existência de 

renegociação, por não ser possível, nesta fase processual, a verificação 

da veracidade de sua assertiva, no que tange à renegociação anunciada, 

INDEFIRO o pleito firmado em tutela antecipada. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já determino a 

inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o 

consumidor possui hipossuficiência em sua produção, competindo à 

instituição financeira acostar aos autos os termos das renegociações, 

bem assim a planilha de pagamentos efetuados. 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 18h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). 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
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004130-80.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 73.937,07; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI 

CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: FELIPE MEIRELLES VENTURA - ME 

Vistos, etc.. Intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Cite-se o executado, expedindo-se o 

mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob 

pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a de tantos bens quanto 

bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando-o, na forma prevista no artigo 829 

do CPC/2015. Conste no mandado a possibilidade do executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cumpra-se, servindo como mandado 

a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Cite-se. 

Cumpra-se. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Juiz de Direito
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025126-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAPHAEL DOS SANTOS BELEM 

Vistos etc.. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo FIAT UNO, placa: ASF-3576 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 
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Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Observando-se que o comprovante de diligência 

contido no ID. 9450813. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Cumpra-se, servindo 

como mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor 

do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo 

de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de 

Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011676-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: DALVA MARCIA DE CARVALHO DE MIRANDA Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

ITAU SEGUROS S/A em face de DALVA MARCIA DE CARVALHO DE 

MIRANDA, ambos qualificados nos autos em referência, relatando que as 

partes firmaram o Contrato com cláusula de alienação fiduciária nº 

90780/419-16 do veículo RENAULT SANDERO EXP, Placas NUE-8961 

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$ 18.494,80. A liminar foi 

deferida na decisão de Id. 6151661, e a apreensão do veículo ocorreu em 

06 de julho de 2017, conforme se infere do auto de busca e apreensão de 

Id. 8763139, com citação da devedora na mesma oportunidade. No 

entanto, em que pese devidamente citada, a requerida deixou de se 

manifestar, conforme se infere da certidão de decurso de prazo de Id. 

12317646. 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 
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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 

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
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Processo Número: 1002139-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ANDRADE E JACARANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002139-06.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIANA ANDRADE E JACARANDA 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

MARIANA ANDRADE E JACARANDA, ambos qualificados nos autos em 

referência, relatando que as partes firmaram o Contrato com cláusula de 

alienação fiduciária nº 4381265875 do veículo VOLKSWAGEN NOVO 

GOL, Placas OBM-5291 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$ 28.449,85. A 

liminar foi deferida na decisão de Id. 8798992, e a apreensão do veículo 

ocorreu em 21 de julho de 2017, conforme se infere do auto de busca e 

apreensão de Id. 9085436, com citação da devedora na mesma 

oportunidade. No entanto, em que pese devidamente citada, a requerida 

deixou de se manifestar, conforme se infere da certidão de decurso de 

prazo de Id. 12328578. 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 
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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 

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: 1002005-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDER FONSECA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002005-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KENEDER FONSECA PAES Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de KENEDER 

FONSECA PAES, ambos qualificados nos autos em referência, relatando 

que as partes firmaram o Contrato com cláusula de alienação fiduciária nº 

4369833257 do veículo PRISMA JOY, Placas NUB-6450 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$ 17.523,61. A liminar foi deferida na decisão de Id. 5004028, 

e a apreensão do veículo ocorreu em 31 de agosto de 2017 na Comarca 

de Rondonópolis por meio de procedimento avulso de busca e apreensão, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id. 11421552 com 

citação do devedor na mesma data. No entanto, em que pese devidamente 

citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se infere da 

certidão de decurso de prazo de Id. 12122845. 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 

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: 1020370-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIS PADILHA SOARES LEITE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020370-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: TAMIS PADILHA 

SOARES LEITE Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.

-Lei n. 911/69 ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de TAMIS PADILHA SOARES LEITE, ambos 

qualificados nos autos em referência, arguindo que firmaram as partes um 

contrato de alienação fiduciária nº 20168479412 para aquisição do veículo 

NISSAN FRONTIER S, Placas AZL-7856, acostando aos autos diversos 

documentos para instruir a ação. Da primeira análise da exordial, 

verificou-se a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais, o que ensejou a intimação da parte requerente de Id. 8684857, e 

que foi sanado com a juntada do comprovante de Id. 9126647. A requerida 

compareceu aos autos apresentando sua contestação de Id. 9496990, 

alegando em preliminar a ausência de comprovação de sua mora, haja 

vista que além de a notificação extrajudicial ter sido enviada para 

endereço diverso do disposto em contrato, foi recebida por pessoa alheia 

a relação jurídica, o que ensejaria a extinção do feito por ausência de 

pressupostos. Da análise detida dos autos, constata-se que assiste razão 

a requerida, considerando que no contrato de Id. 8342587 seu endereço 

consta como sendo Rua Coronel Neto, Nº 867, no entanto, a notificação 

extrajudicial de Id. 8342592 foi encaminhada para endereço diverso, qual 

seja, Rua Thogo da Silva Pereira, Nº 509, além de ter sido recebida por 

pessoa de nome Anderson, NÃO COMPROVOU o autor a frustração 

quanto àquela destinada ao endereço da avença. Ao se manifestar, o 

autor pleiteou pela rejeição de todos os requerimentos da devedora, bem 

como pelo deferimento da liminar e intimação da ré para informar o atual 

paradeiro do bem, sob pena de multa diária. Saliento que, conforme o 

disposto no art. 3°, § 3°, do Decreto - Lei 911/69, o momento oportuno para 

a apresentação de contestação e, de conseguinte, também da 

impugnação, se dá após o cumprimento da liminar de apreensão do bem. 

Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto: “AGRAVO 

INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO CONCEDIDA. APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA ANTES DO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ANÁLISE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 3°, §3°, DO DECRETO - LEI 911/69. APRECIAÇÃO 

POSTERGADA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - O 

devedor fiduciante poderá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme o 

disposto no art. 3°, §3°, do Decreto - Lei 911/69. II - A suspensão da 

análise da contestação e da reconvenção apresentadas pela parte Ré 

antes do cumprimento da aludida liminar é providência adequada, em 

conformidade com o princípio da economia processual.” (Ag. Inst. Nº 

1.0024.14.017105-9/003 - 17ª CÂMARA CÍVEL - Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, RELATOR: DES. LEITE PRAÇA - DJE: 03/07/2014). 

No caso dos autos, sequer ocorreu o deferimento da liminar requisitada na 

exordial, denotando-se que a contestação de Id. 9496990 e a réplica de Id. 

10636494 estão no momento processual inadequado. Nada obstante, 

mister se faz destacar que, como bem aduzido pela ré em preliminar, a 

parte requerente deixou de comprovar a constituição em mora ao acostar 

aos autos a notificação extrajudicial encaminhada à endereço diverso do 

disposto em contrato. Assim, constatada a ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, matéria de ordem 

pública, a extinção é medida que se impõe. Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014). Pelo exposto, e por tudo mais, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.

-Lei n. 911/69 em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

da causa. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034153-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE FIGUEIREDO SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034153-43.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

ARIANE FIGUEIREDO SOUSA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Liminar fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ARIANE FIGUEIREDO 

SOUSA, ambos qualificados nos autos em referência, visando a 

apreensão do veículo RENAULT SANDERO STEPWAY, Placas EFR-5253, 

conforme descrito na inicial de Id. 10612326, 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$ 

12.291,72 e acostou diversos documentos para instruir a peça vestibular. 

A liminar foi deferida na decisão de Id. 10816637, e cumprida conforme 

auto de busca e apreensão de Id. 11207753, com citação da requerida na 

mesma oportunidade. Na petição de Id. 11203203 compareceu a requerida 

aos autos informando a purgação da mora, demonstrando por meio da 

juntada do comprovante de depósito judicial de Id. 11203223. Desta forma, 

na decisão de Id. 11211790 foi determinada a imediata restituição do 

veículo à requerida, o que foi cumprido em 20 de dezembro de 2017, 

conforme auto de restituição de Id. 11322749. 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$ 12.291,72. O veículo 

descrito na inicial foi apreendido aos 07 de dezembro de 2017 (Id. 

11207753), e em 18 de dezembro de 2017 houve o depósito do valor 

pleiteado pelo Banco (Id. 11203223). 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 
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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 dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor da causa devidamente atualizado, no entanto, 

suspendo pelo prazo de cinco anos diante do benefício da justiça gratuita 

ID.11227585. Com efeito, segue alvará em favor do Banco Bradesco, 

conforme dados bancários indicados na petição de Id. 11743774 e 

poderes de Id. 10612334. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019950-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES GUALBERTO NAZARIO (RÉU)

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: 1019950-76.2017.8.11.0041, : Espécie: MONITÓRIA (40)/

[TRANSAÇÃO]. AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A RÉU: 

MOISES GUALBERTO NAZARIO 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 10548672, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao 

requerimento de baixa de bloqueio via Sistema Renajud, faço constar que 

não há determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação das partes requeridas 

PRISCILA REZENDE SANTOS, CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA e 

ABEILARD DIAS DOS SANTOS, tomar ciência da carta precatória expedida 

das partes TEREZA REZENDE SANTOS e MARCUS VINICIUS FERREIRA 

PINTO, bem como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024242-07.2017.8.11.0041

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:

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

DAVI ROSA MARTINS (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (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: 1020009-64.2017.8.11.0041

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:

MAGNO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035941-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 
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(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online e providenciar os requisitos necessários para 

pesquisa no SIEL como nome da mãe da executada e data de nascimento, 

no prazo legal .  Gabr ie l la  Gahyva Paes,  Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034552-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERISLEI GUIMARAES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023792-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JARBAS RAFAEL BRAUN (EXECUTADO)

CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA LETICIA RODRIGUES OAB - MT21230/O (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

pesquisa acostada aos autos e ainda, providenciar os requisitos 

necessários para pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e 

data de nascimento, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126720 Nr: 21612-29.2016.811.0041

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SANTIAGO- ME, JEFERSON 

SANTIAGO, MARCELLY AYALA FIORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

Embargos Monitórios 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1166744 Nr: 38698-13.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

Embargos Monitórios 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106273 Nr: 13064-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA TRANSPORTES LTDA, ESPÓLIO DE 

CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS, JULIA ANDRADE BERNARDO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 199/200 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 356882 Nr: 27474-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CEZAR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da manifestação de fls. 283/284 dos autos e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 68598 Nr: 7306-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORDATA IND. E COM. FORMULÁRIOS 

CONTÍNUOS LTDA, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS CEZAR 

BERTONI, ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:134474/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT, SILVANO 

MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida de fls. 633, no qual consta indicação 

dos correios de "Não existe Nr.", e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 257051 Nr: 20098-90.2006.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI 

(REP.POR LAISE MARILIA DE SIQUEIRA CALLORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica o credor intimado para se manifestar 

sobre o mandado devolvido às fls. 448/452 e dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 786149 Nr: 40036-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILEN FRANC DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida manifestar sobre 

certidão acostada à fl. 129, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 423868 Nr: 8128-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES ANGELO OSSANI, DIOGENE VERGINIO 

BENETTI, EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGILDO VINÍCIUS DA ROCHA 

DREYER - OAB:76743/RS, ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - 

OAB:9916-B/MS, AMARINHO LEMOS DOS SANTOS - OAB:15982, 

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - OAB:7216, JESSENER SEVERO - 

OAB:65.519 RS, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, JULIANO MOGNOL - 

OAB:78184/RS, LUIS SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que não procede a argumentação do 

requerido quando afirma a ausência de julgamento dos embargos de 

declaração, quando o referido foi inadmitido por intempestivo.

Com relação ao argumento de que o valor executado do saldo 

remanescente conforme v. Acórdão de fls.1529/1533 é abusivo, 

remeta-se os autos ao Contador para apurar o valor da multa ali 

reconhecida e após, digam as partes e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 106040 Nr: 34-64.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI LÚCIO RIBEIRO, ANA SÔNIA DE 

SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, DANIELA VOLPE GIL - OAB:11281, 

Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 10.610B, 

Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:OAB/MS 7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILO CORREA SOARES - 

OAB:2231/MT

 Vistos, etc.

Deverá o autor manifestar nos autos no prazo legal. Aspós, certifique-se 

e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108025 Nr: 13877-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A dilação já foi concedida nos autos, devendo o autor manifestar nos 

autos no prazo legal. Após, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 74384 Nr: 601-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA 

MORENO, ANTONIO D' OLIVEIRA GONÇALVES PREZA, TELMA MARIA 

RIBEIRO PREZA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA NIGRO, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 244110 Nr: 12486-04.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR JOSETTI DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 793049 Nr: 47135-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALIL CALONGA DAHROUG

 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:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 843688 Nr: 47583-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PIFANO NETO QUINTAL, 

JOAO DE ALMEIDA QUINTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 464482 Nr: 32382-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYRONE LEIGH ALMEIDA BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre certidão de fl.195.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129407 Nr: 22774-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030781-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE LIANE RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

2 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1030781-86.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 17.363,55; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JANE 

LIANE RODRIGUES VIEIRA Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009307-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS & FEITOSA LTDA - EPP (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

2 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1009307-59.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 173.941,72; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Parte Autora: DEPRECANTE: 

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: 

DEPRECADO: SANTOS & FEITOSA LTDA - EPP Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037291-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON DOS SANTOS MILIORINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

2 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1037291-18.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 5.447,36; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: JANILSON DOS SANTOS 

MILIORINI Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) 
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ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016335-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE ANTONIA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

2 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1016335-15.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 31.771,58; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: HSBC 

(BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: ELENICE ANTONIA NETO Atenciosamente. DARLENE 

MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE 

DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022226-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY MICHAEL MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

2 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1022226-80.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 21.668,61; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Parte Ré: REQUERIDO: JHONNY 

MICHAEL MELO Atenciosamente. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007936-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA POLINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007936-26.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 24.365,85; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: JANAINA 

POLINSKI Vistos. Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa 

judicial. Por esta razão, no prazo de cinco 15 (quinze) dias (art. 290° do 

NCPC) realize o Exequente o devido recolhimento/vinculação das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, 

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 ao 255, do 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, 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. Cuiabá (MT), 2 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007944-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007944-03.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 53.245,68; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: TEREZA SANTIAGO DE ARRUDA LEITE Vistos. Pendente de 

vinculação o recolhimento de custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de cinco 15 (quinze) dias (art. 290° do NCPC) realize o Exequente o 

devido recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, 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 ao 255, do 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 n.º 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 2 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007954-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007954-47.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.258,82; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: 

MARCOS CARDOSO SIQUEIRA Vistos. A pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007962-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007962-24.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 375.939,55; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: 

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008227-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASTY BALBINA DA SILVA (EXECUTADO)

SHOPPING DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALLEX HEBER MELO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008227-26.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 139.934,46; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: EXECUTADO: SHOPPING 

DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME, ALLEX 

HEBER MELO GUIMARAES, VASTY BALBINA DA SILVA Vistos. Pendente 

de vinculação o recolhimento de custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de cinco 15 (quinze) dias (art. 290° do NCPC) realize o Exequente o 

devido recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, 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 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 2 de abril de 2018 José Arimatéa Neves 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008484-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

TOBIAS DALPIAN (EXECUTADO)

ELSO APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008484-51.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 659.992,25; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: EXECUTADO: 

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME, ELSO APARECIDO DA 

CRUZ, TOBIAS DALPIAN Vistos. Pendente de vinculação o recolhimento 

de custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de cinco 15 (quinze) 

dias (art. 290° do NCPC) realize o Exequente o devido 

recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Recolhidas as custas, 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 ao 255, do 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, 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. Cuiabá (MT), 2 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008516-56.2018.8.11.0041

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:

ANA CAROLINA MARTINS COSTA FIGUEIREDO (RÉU)

DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008516-56.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 59.538,53; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: 

DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP, ANA CAROLINA 

MARTINS COSTA FIGUEIREDO DECISÃO Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). Defiro, pois, de 

plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) 

dias nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-se, nesse 

mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a 

obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC, art. 702). A expedição do mandado está 

condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008522-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BELCHIOR (RÉU)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008522-63.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 140.393,67; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: 

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE ROBERTO BELCHIOR 

Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(CPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, art. 701, § 1°). 

Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 702). A 

expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das 

custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008393-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008393-58.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 271.332,55; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: AGROMEIRELES - COMERCIO 

MERCANTIL LTDA - EPP 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), 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004350-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRAN DE VASCONCELOS SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Intimação Dados do 

Processo: Processo: 1004350-15.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

4.896,53; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181); Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Parte Autora: REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Parte 

Ré: REQUERIDO: EDIRAN DE VASCONCELOS SALES Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s) Nome: EDIRAN DE VASCONCELOS SALES Endereço: RUA SÃO 

BENEDITO, 386, LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-405 FINALIDADE: 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIA O DEPÓSITO DA GUIA 

DE OFICIAL DE JUSTIÇA , PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, 2 de março de 2018. 

DARLENE MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004989-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE DOS SANTOS RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004989-33.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.601,41; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: RÉU: GRASIELE 

DOS SANTOS RAMOS Vistos. Indefiro o pedido de suspensão do feito na 

forma postulada pelo Autor, pois não se enquadra nas hipóteses previstas 

no art. 313, do CPC[1]. Em quinze (15) dias, o Autor manifeste interesse no 

prosseguimento do feito recolhendo a diligencia do oficial de justiça, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de 

Direito [1] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda 

da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante 

legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela 

arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente 

de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: 

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência 

ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a 

verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada 

a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em 

juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de 

competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código 

regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada 

responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - 

quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono 

da causa e tornar-se pai. § 4o O prazo de suspensão do processo nunca 

poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses 

naquela prevista no inciso II.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021018-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VANDONI FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021018-61.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.848,23; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL S/A Parte Ré: RÉU: ROMULO VANDONI FILHO 

Vistos. Diante da única tentativa de localização do Requerido, o Autor 

postula pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Não exauridas as 

tentativas do Credor em promover a citação do Requerido, indefiro o 

pedido para realização de consultas nos Sistemas conveniados. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) Em quinze (15) dias, o Autor promova o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação do Requerido, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de 

abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA 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):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006819-97.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 400.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: BOSTON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 

Parte Ré: RÉU: CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO, OSVALDO 

FERNANDES, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Distribua-se o feito à 

uma das Varas de Fazenda Pública da Capital, conforme já determinado 

nos autos (ID. 12326460). Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de abril de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010001-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO BERGHAHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010001-28.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LUIS RICARDO BERGHAHN Parte Ré: 

RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Registre-se que apesar da petição de 

emenda a inicial ter sido protocolada em 31/10/2017, os autos vieram-me à 

conclusão apenas em 31/03/2018. Recebo a emenda à inicial (ID. 

12477191). Intime-se e cumpra-se, citando-se o Requerido conforme já 

determinado. Cuiabá (MT), 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008556-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008556-38.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 53.006,18; Tipo: 
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Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: MARILENE MENDES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA promovida por 

BANCO J SAFRA S/A em desfavor de MARILENE MENDES. Da análise dos 

autos verifica-se que o Autor alega a inadimplência do Devedor a partir da 

parcela com vencimento em 29/01/2018, entretanto, a notificação para 

constituição em mora da devedora diz respeito a parcela anterior, cujo 

vencimento deu-se em 29/11/2017 (Documento ID. 12508632). Ou seja, a 

devedora quitou as parcelas em aberto após a notificação, tanto que o 

débito referente a esta correspondência foi excluído do demonstrativo de 

débito apresentado pelo Autor, indicado na inicial. Desconstituída então a 

mora, imprescindível requisito para concessão da liminar ora pleiteada, 

cabe ao Credor promover então sua notificação novamente em caso de 

inadimplência, a teor do que preconiza o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/1969 e a Súmula de n.º 72 do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

- PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA NA DATA DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. 1. - O pagamento 

da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, 

elide a constituição em mora; 2. - O não pagamento de novas parcelas, 

vencidas na seqüência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova 

notificação premonitória. (TJ-PR AC: 2678517 PR 0267851-7, Relator: 

Sérgio Luiz Patitucci, 13ª Câmara Cível). (grifos meus). Assim sendo, 

concedo o prazo de quinze (15) dias para a devida emenda pelo Autor, 

para trazer aos autos o comprovante de notificação da devedora, válido e 

atualizado sob pena de indeferimento da inicial. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia 

está disponível no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia 

eletrônica, sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora 

distribuído. Após a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo 

em no máximo sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008456-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008456-83.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 

ME Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se a parte Autora a promover a 

vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de 

distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível no site 

eletrônico www.tjmt.jus.br, no link emissão de guia eletrônica, sendo 

obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após a 

emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018276-63.2017.8.11.0041

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:

JULIANO JORGE BORACZYNSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão parcialmente negativa do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 401522 Nr: 33703-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZKAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM 

SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2025/2009– ID: 401522

EXECUÇÃO

 DECISÃO

Vistos.

Segue o demonstrativo da medida de bloqueio de valores, via sistema 

BACENJUD.

 No mais cumpra a determinação de fl. 102.

 Segue o demonstrativo da minuta de bloqueio

 Intime-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.: 362537 Nr: 32096-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA SHIGEKO HAMIKAHARA KOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12.636/MT

 Autos nº 32096-84.2008.811.0041– ID: 362537EXECUÇÃO 

DECISÃOVistos.Tendo em vista a noticia sobre a alteração da 

denominação do Credor (fls. 97-127) retifique o polo ativo da execução, a 

fim de constar CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO 

S.A – CCB BRASIL. No tocante ao pedido de penhora dos veículos 

identificados via pesquisa RENAJUD (fls. 143-146) indefiro o pleito. (...) ?

Noutro giro defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$53.257,19 (demonstrativo de 

calculo - fls. 310-311). Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia 

constritada seja imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada 

ao presente processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da 

Resolução nº 015/2012/TP. Havendo sucesso na penhora de valor 

intimem-se os Executados, na pessoa do Advogado constituído nos autos 

ou pessoalmente, de preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), 

para tomar ciência da penhora online e querendo, oferecer impugnação no 

prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, do CPC). Igualmente defiro o pedido 

de consulta para obter informações sobre bens penhoráveis, via sistema 

INFOJUD (Receita Federal). Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal 

com relação à declaração e rendimentos, caso haja informações 

prestadas, determino que a cópia seja arquivada em pasta própria, ficando 

a disposição do Exequente para manuseio, certificando-se nos 

autos.Seguem os demonstrativos com as respostas das medidas de 

bloqueio de valores e do informe de rendimentos, sobre as quais deve o 
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Exequente manifestar-se, em dez (10) dias. No mais, cumpra na integra a 

determinação de fl. 297. Intime-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.: 795703 Nr: 2043-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MASSÃO TSUBOUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 Autos nº 2043-47.2013.811.0041 – ID: 795703

Cumprimento de Sentença

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino a penhora de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do sistema 

eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para satisfação do 

débito no valor de R$87,34 (fl. 53), em desfavor do Devedor Ernesto 

Massão Tsubouchi.

Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 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.: 1104370 Nr: 12300-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HEVERSON GOMES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806

 Autos nº 12300-29.2016.811.0041 – ID: 1104370

Cumprimento de sentença

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$16.034,43 (demonstrativo de 

calculo – fl. 91).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 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.: 1292274 Nr: 5655-17.2018.811.0041

 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: AGENOU MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5655-17.2018.811.0041 – Cód. 1292274

Recebida em Gabinete às 19h30.

Vistos.

 Tendo em vista que o Requerente AGENOU MENDES DA SILVA é 

residente e domiciliado em Barra do Garças/MT., e encontra-se internado 

em Hospital Municipal daquele Município, esclareça o autor emendando a 

inicial se o pedido é dirigido a este Juízo ou ao Juízo daquela Comarca, 

onde por sinal funciona plantão semelhante ao desta Capital e decisões 

daquele juízo seriam igualmente eficazes para atender ao pleito do Autor. 

Nos parece que se pretende fixar a competência pelo domicilio do 

Advogado.

 A intimação do Advogado pode ser por telefone ou por whatsapp, 

certificando-se nos autos.

 Intime-se.

 Cuiabá – MT, 27 de março de 2018, às 19h41min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292368 Nr: 5664-76.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AUXILIADORA RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - MT, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5664-76.2018.811.0041 – Cód. 1292368

Recebida em Gabinete às 15h30.

Vistos.

 Analisando minuciosamente o pedido e documentos recebido neste 

plantão, entendo pertinente a remessa do feito ao NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico, para que emita seu parecer técnico acerca dos fatos, 

documentos e pedido da Requerente, bem como que nos informe se o 

equipamento necessário para a realização do exame pleiteado existe 

somente no Pronto Socorro de Cuiabá, onde se encontra internada a 

Paciente/Requerente, ou em mais alguma Unidade Hospitalar que recebe 

pacientes encaminhados pelo SUS, indicando as Unidades que estão 

equipadas, se for o caso.

 Retornando do NAT, voltem conclusos com urgência para deliberação.

 Intime-se.

 Cuiabá – MT, 28 de março de 2018, às 15h40min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292368 Nr: 5664-76.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA AUXILIADORA RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - MT, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5664-76.2018.811.0041 – Cód. 1292368

Recebida em Gabinete às 19horas.

Vistos.

 A priori, inobstante a distribuição do feito como mandado de segurança, 

frente à urgência que se verifica dos fatos apresentados recebo como 

ação cominatória com pedido de obrigação de fazer em caráter liminar de 

tutela especifica, devendo a parte requerente, posteriormente, EMENDAR 
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A INICIAL, adequando à ação no juízo que for redistribuída ao termino do 

plantão, pois não há prova positiva ou negativa pré-constituída de ATO 

ILEGAL das Autoridades indicadas no polo passivo.

 Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por Raimunda Auxiliadora Rodrigues da Silva, em face de o Sr. 

Secretário de Saúde do Munícipio de Cuiabá/MT., que atua na 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ e o Sr. Secretario 

Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso que atua na SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO, postulando, in limine: que a 

Autora seja submetida ao exame médico solicitado pelo profissional que a 

assiste (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA - TC+RNM+ENCEFALO).

 Segundo consta dos relatos a impetrante encontra-se internada na UTI do 

Pronto Socorro de Cuiabá acometida de “parada cardíaca e respiratória” e 

necessita ser submetida ao referido exame, todavia, naquela unidade o 

equipamento para realização de tal procedimento encontra-se inoperante.

 Em razão disso postula por medida liminar a fim de que a paciente seja 

submetida ao referido exame, em qualquer Unidade Hospitalar Pública ou 

Privada, neste ultimo caso as expensas dos Impetrados.

 Solicitado por este juízo foi colhido o parecer do NAT.

 Pois bem. Sem as amarras do formalismo processual, dado o valor 

incomensurável do bem de vida colocado como fundo do direito 

perseguido pela Cidadã Raimunda Auxiliadora.

No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

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.

Postula a parte autora seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

disponibilize a realização do exame RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 

- TC+RNM+ENCEFALO.

Os documentos acostados à inicial somados ao parecer emitido pelo 

profissional do NAT são suficientes para autorizar a concessão da liminar.

O relatório médico acostado evidencia o quadro grave de saúde que o 

paciente se encontra, diagnosticada com parada cardíaca e respiratória, 

correndo risco de vida.

As previsões expressas na Constituição Federal e em inúmeros Tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos consagrando o direito à saúde, 

destinado a todos e dever do Estado independentemente da esfera de 

poder, atribui a obrigação de promover a implementação de políticas no 

sentido de efetivar o direito em apreço.

 Não se pode olvidar que o quadro de saúde da paciente Raimunda 

Auxiliadora Rodrigues da Silva é de urgência em razão do quadro de 

saúde grave e, ainda, da situação frágil, não podendo aguardar a 

sentença de mérito ou, ainda, a ordem de preferência da lista do SUS.

Saliente-se que o perigo da demora, in casu, obviamente pode acarretar 

prejuízos irreparáveis, como o óbito da requerente.

Neste diapasão, não é possível chegar à outra conclusão senão pela 

proteção da vida do paciente por meio da efetividade do direito à saúde, 

notadamente por sua supremacia frente a qualquer outro.

Ante ao exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida, para DETERMINAR ao 

Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá que:

a) disponibilizem ou custeiem IMEDIATAMENTE a realização do exame 

solicitado (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA - TC+RNM+ENCEFALO), 

a paciente Raimunda Auxiliadora Rodrigues da Silva, de acordo com 

prescrição médica, em unidade hospitalar da rede pública, conveniada ou 

particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento 

Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de 

Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.080/90; 

Portaria nº 1.695/94 SUS; Portaria SAS nº 55/99 e Resolução nº 61/2003 

da CIB, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório 

e, valendo-se, caso necessário, do suporte de UTI móvel ou aérea; desde 

que a paciente tenha condições clinicas para o transporte, como pondera 

o medico responsável pelo NAT, a critério do médico que acompanha o 

seu caso clínico.

 b) intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde do Município de 

Cuiabá/MT, o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e o Diretor 

ou responsável pela Central de Regulação de Cuiabá, bem como o Diretor 

do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá para adotarem todas as 

providências administrativas necessárias ao imediato cumprimento da 

ordem judicial;

c) para o caso de não cumprimento da determinação por parte dos réus, 

imponho a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Ao Oficial de Justiça encarregado do cumprimento desta ordem judicial 

determino que acompanhe o cumprimento da ordem, diligenciando no 

prazo de 6h após a intimação para certificar acerca da efetiva 

transferência.

Cumprida a liminar, citem-se os réus, nas pessoas de seus 

representantes judiciais, para responderem a presente ação, no prazo 

legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de 

Processo Civil.

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 250, inciso II, e 344).

Nos moldes do art. 188, do CPC, determino que a cópia desta decisão 

sirva de mandado, cabendo ao Oficial de Justiça lançar sua certidão em 

folha separada.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Intimem-se.

 Cuiabá – MT, 28 de março de 2018, às 19h25min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292526 Nr: 5700-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato do Comercio Atacadista e Varejista de 

Feirantes e Vendedores Ambulantes de Mato Grosso - 

SINDIFEIRANTESMT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario Municipio de Agricultura, trabalho e 

desenvolvimento econômico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº5698-51.2018.811.0041 – Cód. 1292524

Recebida em Gabinete às 16h25.

Vistos.

 A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado é clara ao dispor as matérias que poderão ser apreciadas no 

Plantão Judiciário, in verbis:

Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de:

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista;

II – medida liminar em dissídio de greve;

 III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória;

 IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público;

 V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência;

 VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser 

realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

 VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.

A mesma norma ainda prevê as matérias que não podem ser examinadas 

no plantão, vejamos:

Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 

plantão anterior;

II – pedido de reconsideração ou reexame;

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;

V – pedido de liberação de bens apreendidos.
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Como se vê, as únicas matérias de direito material cível que poderão ser 

apreciadas em plantão judicial estão restritas aos pedidos de liminar em 

mandado de segurança, medida liminar em dissídio de greve, liminares que 

apreciem pedido de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, 

desde que objetivamente comprovada à urgência e, por fim, as medidas 

cautelares que não possam ser apreciadas em horário normal de 

expediente.

Se não bastasse a orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, o Conselho Nacional de Justiça também disciplinou a 

questão e impôs normas para que os magistrados, no Plantão Judiciário, 

observassem.

Como é cediço, por meio da resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de 

Justiça, advieram as seguintes regras que merecem observância:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos 

destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista;

b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;

c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória;

d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade 

policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva 

ou temporária;

e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada à urgência;

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser 

realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem às Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.

Observa-se, assim, que além das normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça local, o próprio Conselho Nacional de Justiça fixou a matéria a ser 

apreciada pelo magistrado no plantão, limitando exclusivamente àquelas 

descritas acima, as quais não englobam o pedido posto nesta demanda.

Assim, atento às regras impostas pelo Conselho Nacional de Justiça e 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, deixo de 

apreciar a matéria a qual não é própria de análise no Plantão Judiciário, 

mormente por não restarem evidenciadas as condições elencadas no 

inciso VI, do art. 242 da CNGC e alínea “f”, do art. 1º da Resolução n. 

71/2009 do CNJ.

In casu o Autor pleiteia a suspensão do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão de entrega de coisa certa (grão óleo degomado) 

expedido pelo Juízo da 6ª Vara Cível desta Capital, nos autos do Processo 

n. 1038600-74.2017.8.11.0041.

 Definitivamente, o caso em apreço não se amolda ao plantão forense, 

devendo o pedido ser direcionado ao Juízo competente.

 Dessa forma, proceda-se à remessa do feito ao 6ª Vara Cível desta 

Capital, após o término do Plantão Judiciário.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 29 de março de 2018, às 16h40min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292551 Nr: 5704-58.2018.811.0041

 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: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5704-58.2018.811.0041 – Cód. 1292551

Recebida em Gabinete às 15h.

Vistos.

 A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado é clara ao dispor as matérias que poderão ser apreciadas no 

Plantão Judiciário, in verbis:

Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de:

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista;

II – medida liminar em dissídio de greve;

 III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória;

 IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público;

 V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência;

 VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser 

realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

 VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.

A mesma norma ainda prevê as matérias que não podem ser examinadas 

no plantão, vejamos:

Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 

plantão anterior;

II – pedido de reconsideração ou reexame;

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;

V – pedido de liberação de bens apreendidos.

Como se vê, as únicas matérias de direito material cível que poderão ser 

apreciadas em plantão judicial estão restritas aos pedidos de liminar em 

mandado de segurança, medida liminar em dissídio de greve, liminares que 

apreciem pedido de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, 

desde que objetivamente comprovada à urgência e, por fim, as medidas 

cautelares que não possam ser apreciadas em horário normal de 

expediente.

Se não bastasse a orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, o Conselho Nacional de Justiça também disciplinou a 

questão e impôs normas para que os magistrados, no Plantão Judiciário, 

observassem.

Como é cediço, por meio da resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de 

Justiça, advieram as seguintes regras que merecem observância:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos 

destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista;

b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;

c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória;

d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade 

policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva 

ou temporária;

e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada à urgência;

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser 

realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem às Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.

Observa-se, assim, que além das normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça local, o próprio Conselho Nacional de Justiça fixou a matéria a ser 

apreciada pelo magistrado no plantão, limitando exclusivamente àquelas 

descritas acima, as quais não englobam o pedido posto nesta demanda.

Assim, atento às regras impostas pelo Conselho Nacional de Justiça e 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, deixo de 

apreciar a matéria a qual não é própria de análise no Plantão Judiciário, 

mormente por não restarem evidenciadas as condições elencadas no 
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inciso VI, do art. 242 da CNGC e alínea “f”, do art. 1º da Resolução n. 

71/2009 do CNJ.

In casu, a Cooperativa Autora pleiteia liminar a fim de determinar que as 

Autoridades coatoras abstenham-se de intervir, embargar ou obstaculizar 

o prosseguimento das obras de tubulação do esgotamento sanitário, 

objeto do Termo de Compromisso n. 07/2018, situação que definitivamente 

não se amolda aos casos a ser apreciados no PLANTÃO JUDICIARIO 

alhures elencados, muito embora se possa vislumbrar um claro excesso e 

aparente arbitrariedade nas ações promovida pela Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente.

 Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito a uma das Varas de 

Fazenda Publica desta Capital, após o término do Plantão Judiciário.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 30 de março de 2018, às 15h10min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292578 Nr: 5732-26.2018.811.0041

 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: NATALINO BRUNETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABA

MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES - OAB:Df; Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5732-26.2018.811.0041 – Cód. 1292578

Recebida em Gabinete às 12h02min.

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA proposta 

por NATALINO BRUNETTO representado por seu filho ALTEMIR 

BRUNETTO, em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, postulando, in limine: que o Autor seja transferido para Hospital 

que disponha de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

 Sob o argumento de que se cuida de pessoa idosa (76 anos), que se 

encontra internado na Sala Vermelha do Hospital e Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá, com a solicitação medica de ser transferido com 

urgência para UTI, já que seu quadro de saúde é gravíssimo.

 Aduz que, apesar do pedido ter sido feito em regime de urgência à Central 

Estadual de Regulação (nº da regulação 235704041) até o momento a 

vaga não foi disponibilizada, de forma que o paciente corre sério e 

iminente risco de morte, consoante relatório médico em anexo redigido pelo 

medico que o assiste, Dr. Alexandre K.L. Togoe – CRM/MT nº. 7357 (copia 

anexa).

Colacionados à inicial vieram os documentos que corroboram com dos 

fatos.

É o relato.

Fundamento e Decido.

Dado a idade do requerente (76 anos) e a emergência que nos parece 

existir no caso em apreço delibero acerca do pedido liminar de tutela 

especifica de obrigação de fazer, devendo o feito ser encaminho ao NAT, 

posteriormente, para manifestação.

No que dispõe o art. 300 do CPC, a TUTELA DE URGÊNCIA será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

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.

Pois bem.

Postula a parte autora seja determinado ao Estado de Mato Grosso que 

disponibilize leito de UTI em Unidade Hospitalar Publica ou Privada.

Os documentos acostados à inicial são suficientes para autorizar a 

concessão da liminar.

O relatório médico acostado evidencia o quadro grave de saúde que o 

paciente, pois assim descreve: “(...) O PACIENTE SE ENCONTRA EM 

ESTADO GRAVE, COM REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E 

NECESSITA DE UTI URGENTE, SOB RISCO DE OBITO IMINENTE”. (Dr. 

Alexandre K.L. Togoe – medico CRM/MT nº. 7357 – 01/04/2018. 09:00H).

As previsões expressas na Constituição Federal e em inúmeros Tratados 

Internacionais sobre Direitos Humanos consagrando o direito à saúde 

destinado a todos e dever do Estado independentemente da esfera de 

poder, atribui a obrigação de promover a implementação de políticas no 

sentido de efetivar o direito em apreço

Não se pode olvidar que o quadro de saúde do paciente é de urgência em 

razão do quadro de saúde grave e, ainda, da situação frágil, não podendo 

aguardar a sentença de mérito ou, ainda, a ordem de preferência da lista 

do SUS.

Saliente-se que o perigo da demora, in casu, obviamente pode acarretar 

prejuízos irreparáveis, como o óbito do requerente.

Neste diapasão, não é possível chegar à outra conclusão senão pela 

proteção da vida do paciente por meio da efetividade do direito à saúde, 

notadamente por sua supremacia frente a qualquer outro.

Ante ao exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida pelo requerente 

NATALINO BRUNETTO, para DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso e ao 

Município de Cuiabá que:

a) disponibilizem ou custeiem, no prazo máximo de 4h (quatro) horas, a 

transferência e permanência, do paciente NATALINO BRUNETTO, nos 

termos da prescrição médica e enquanto perdurar a necessidade, em leito 

de unidade de terapia intensiva hospitalar da rede pública, conveniada ou 

particular, nesta ou em unidade federativa diversa, mediante Tratamento 

Fora de Domicílio, via Central Estadual de Regulação – Gerência de 

Tratamentos Fora de Domicílio, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.080/90; 

Portaria nº 1.695/94 SUS; Portaria SAS nº 55/99 e Resolução nº 61/2003 

da CIB, dispensando-se inclusive a realização de procedimento licitatório 

e, valendo-se, caso necessário, do suporte de UTI móvel ou aérea;

a1) Registro que caso a internação em UTI seja em hospital particular, este 

Juízo promoverá o bloqueio de numerário em contas bancarias da 

administração publica estadual e/ou municipal, para o oportuno pagamento 

pelo serviço medico hospital, da unidade hospital particular que acolher o 

paciente em sua UTI

b) intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde do Município de 

Cuiabá/MT, o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e o Diretor 

ou responsável pela Central de Regulação de Cuiabá, bem como o Diretor 

do Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá para adotarem todas as 

providências administrativas necessárias ao imediato cumprimento da 

ordem judicial;

c) para o caso de não cumprimento da determinação por parte dos réus, 

imponho a multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.

Cumprida a liminar, citem-se os réus, nas pessoas de seus 

representantes judiciais, para responderem a presente ação, no prazo 

legal, que será contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de 

Processo Civil.

Consigne-se no mandado que não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 250, inciso II, e 344).

Nos moldes do art. 188, do CPC, determino que a cópia desta decisão 

sirva de mandado, cabendo ao Oficial de Justiça lançar sua certidão em 

folha separada.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Intimem-se.

 Cuiabá – MT, 1º de abril de 2018, às 13h25min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292579 Nr: 5734-93.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA RAMALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE SAUDE DA PREFEITURA DE 

NOVA MUTUM-MT, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA DE CAMARGO - 

OAB:17.756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO
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Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292582 Nr: 5736-63.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIMERIO AFONSO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA GONÇALVES 

RODRIGUES VICENTIM - OAB:10096/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

CUMPRA-SE o ato deprecado com as cautelas pertinentes à espécie, 

servindo-se a cópia do expediente como mandado.

 Após, o cumprimento, observadas as formalidades legais, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens, dando-se baixa na 

distribuição.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 748645 Nr: 312-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA BEATRIZ DE ALBUQUERQUE LEAO 

PENARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 312-50.2012.811.0041 – ID: 748645

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$39.817,16 (demonstrativo de 

calculo – fl. 112).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intime-se a Executada, na pessoa 

do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de preferencia via 

postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da penhora online e 

querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) dias (art. 854, § 3º, 

do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 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.: 1069590 Nr: 55223-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSUÉ MARQUES DA SILVA, 

WILSON MARQUES DA SILVA, EDMARA TEREZINHA FERNANDES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:8.617/MT

 Certifico, que nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo legal, manifestar acerca da impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1068019 Nr: 54545-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, GARON 

RIBEIRO E MORAES, CLÓVIS BOTELHO, ARLETE FAGUNDES BOTELHO, 

GARON RIBEIRO MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento retro, determinando a penhora de dinheiro da 

executada em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 208968 Nr: 19674-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SILVA, LYETE ADORNO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GERALDO DA 

CRUZ - OAB:182.369/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Considerando a juntada de laudo complementar às fls. 938/97, 

manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 74692 Nr: 9835-72.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOURADO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.
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 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 117001 Nr: 995-15.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A - BANESPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMEÃO ALMEIDA MACHADO DOS SANTOS, 

IVONE MARIA TORRES ALMEIDA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238/MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 137322 Nr: 6742-09.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142332 Nr: 27054-30.2003.811.0041

 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): JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 183119 Nr: 30287-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERLEI PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 188657 Nr: 219-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOTYLIAN PAULO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, LEANDRO REYES TEIXEIRA DE SOUZA - OAB:, 

MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 243311 Nr: 11764-67.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.
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Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 352915 Nr: 23270-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA SILVA MATA - ME, MARCELA 

SILVA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 396411 Nr: 30986-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PAPEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 448367 Nr: 21912-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAIRO LTDA, RONALDO 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018, RODOLFO CORREA DA COSTA - OAB:0861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 764390 Nr: 17035-47.2012.811.0041

 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): ROBISON COSTA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779139 Nr: 32576-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAGIO CHAGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES E BUFFET LTDA, SORAYA MARANHÃO BAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 851623 Nr: 54552-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERALDO MONTEIRO DA SILVA - ME, 

EDERALDO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 879821 Nr: 16637-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1040207 Nr: 41738-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J F FERREIRA ASSIST TECNICA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito 

consoante pedido do Credor em razão da inexistência de bens 

penhoráveis.

Decorrido prazo máximo da suspensão da execução, isto é, um (1) ano, 

como delimita o § 2º do art. 921, do CPC, deverá o Exequente praticar as 

diligências necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 787813 Nr: 41742-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA MATTOS & TAVARES LTDA EPP, 

SOUNES DA SILVA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 41742-79.2012.811.0041 – ID: 787813

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$76.641,87 (demonstrativo de 

calculo nos autos).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 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.: 378449 Nr: 14561-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAPPY TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14561-11.2009.811.0041 – ID: 378449

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$3.821,70 (demonstrativo de 

calculo – fl. 184).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 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.: 339153 Nr: 9669-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A.N. FERREIRA VIDRAÇARIA - ME, FÁBIO 

ALEXSSANDRO NOVAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2243/2008 – ID: 339153

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$138.561,24 (demonstrativo de calculo 

fl. 73).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 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.: 769259 Nr: 22210-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGO MARQUES PEREIRA, HIGO MARQUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 22210-22.2012.811.0041 – ID: 769259

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$100.108,64 (demonstrativo 

de calculo – fl. 76).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 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.: 1147192 Nr: 30495-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DE SOUZA ME, AMILTON LOPES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 30495-62.2016.811.0041– ID: 1147192

EXECUÇÃO

 DECISÃO

Vistos.

Considerando as tentativas frustradas de localização do Devedor, mesmo 

depois da realização das pesquisas por intermédio dos sistemas 

conveniados com o judiciário, defiro o pedido do Credor e determino a 

inclusão de minuta no Sistema BACENJUD, na modalidade de ARRESTO 

online, para a constrição eletrônica do quantum debeatur apresentado pelo 

Exequente no demonstrativo de calculo de fl. 83, no valor de 

R$123.308,66, sobre os ativos dos Executados.

 Se positivo o bloqueio, a quantia penhorada deve ser imediatamente 

transferida para a Conta Única e vinculada ao presente processo em 

cumprimento ao art. 7º, § 1º, da Resolução nº 015/2012/TP.

 Efetivado o ARRESTO, deverá o Exequente providenciar a citação do 

Devedor por EDITAL (art. 830, § 2º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da minuta de bloqueio

 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.: 241432 Nr: 9981-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MORRO GRANDE LTDA., 

ANTÔNIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1203/2008 – ID: 241432

EXECUÇÃO

 DECISÃO

 Vistos.

Defiro o pedido do credor e determino nova tentativa penhora de dinheiro 

em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, por meio do 

sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do CPC, para 

satisfação do débito no valor de R$213.615,60 (indicado a – fl. 150).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.

 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Sem prejuízo da medida alhures, o credor em cinco (5) dias, manifeste-se 

seu interesse na penhora dos veículos de fl. 140-141. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se e retornem os autos para baixa da 

Restrição.

 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.: 1292575 Nr: 5730-56.2018.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SOUZA VALERIO - 

OAB:8614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5730-56.2018.811.0041 – Cód. 1292575Ação de Conhecimento 

Requerente: AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVARequerido O ESTADO 

DO MATO GROSSO Vistos. (...) De plano percebe-se que o pleito não se 

amolda aos casos a ser apreciados no PLANTÃO JUDICIARIO alhures 

elencados. Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito a uma das 

Varas de Fazenda Publica desta Capital, após o término do Plantão 

Judiciário.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá – MT, 1º de abril de 2018, às 

13h10min. JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito Plantonista

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1292575 Nr: 5730-56.2018.811.0041

 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: AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE SOUZA VALERIO - 

OAB:8614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5730-56.2018.811.0041 – Cód. 1292575

Ação de Conhecimento

 Requerente: AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA

Requerido O ESTADO DO MATO GROSSO

 Vistos.

 A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado é clara ao dispor as matérias que poderão ser apreciadas no 

Plantão Judiciário, in verbis:

Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao 

recebimento, conhecimento ou decisão de:

I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista;

II – medida liminar em dissídio de greve;

 III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória;

 IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de 

justificada urgência de representação da autoridade policial ou do 

Ministério Público;

 V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada a urgência;

 VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser 

realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

 VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.

A mesma norma ainda prevê as matérias que não podem ser examinadas 

no plantão, vejamos:

Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em 

plantão anterior;

II – pedido de reconsideração ou reexame;

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;

V – pedido de liberação de bens apreendidos.

Como se vê, as únicas matérias de direito material cível que poderão ser 

apreciadas em plantão judicial estão restritas aos pedidos de liminar em 

mandado de segurança, medida liminar em dissídio de greve, liminares que 

apreciem pedido de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, 

desde que objetivamente comprovada à urgência e, por fim, as medidas 

cautelares que não possam ser apreciadas em horário normal de 

expediente.

Se não bastasse a orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, o Conselho Nacional de Justiça também disciplinou a 

questão e impôs normas para que os magistrados, no Plantão Judiciário, 

observassem.

Como é cediço, por meio da resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de 

Justiça, advieram as seguintes regras que merecem observância:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 

conforme a previsão regimental dos respectivos tribunais ou juízos 

destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar 

como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do 

magistrado plantonista;

b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;

c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de 

concessão de liberdade provisória;

d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade 

policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva 

ou temporária;

e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde 

que objetivamente comprovada à urgência;

f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser 

realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora 

possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;

g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados 

Especiais a que se referem às Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 

10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.

Observa-se, assim, que além das normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça local, o próprio Conselho Nacional de Justiça fixou a matéria a ser 

apreciada pelo magistrado no plantão, limitando exclusivamente àquelas 

descritas acima, as quais não englobam o pedido posto nesta demanda.

Assim, atento às regras impostas pelo Conselho Nacional de Justiça e 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, deixo de 

apreciar a matéria a qual não é própria de análise no Plantão Judiciário, 

mormente por não restarem evidenciadas as condições elencadas no 

inciso VI, do art. 242 da CNGC e alínea “f”, do art. 1º da Resolução n. 

71/2009 do CNJ.

In casu, o Requerente pleiteia a declaração do seu direito a 15 (quinze) 

meses de licença premio, convertendo-se em pecúnia; homologação do 

pedido de renuncia ao credito que supera ao teto do Juizado especial; a 

condenação do Estado ao pagamento do valor correspondente às 

licenças prêmios convertidas em pecúnia.

 De plano percebe-se que o pleito não se amolda aos casos a ser 

apreciados no PLANTÃO JUDICIARIO alhures elencados.

 Dessa forma, proceda-se a redistribuição do feito a uma das Varas de 

Fazenda Publica desta Capital, após o término do Plantão Judiciário.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 1º de abril de 2018, às 13h10min.

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

 Juiz de Direito Plantonista

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 392792 Nr: 28234-71.2009.811.0041

 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): ODAIR DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Autos nº 28234-71.2009.811.0041 – ID: 392792

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 DECISÃO

 Vistos.

O disposto no art. 835, I, do CPC indica o dinheiro, em espécie ou em 

deposito ou aplicação em instituição financeira, como preferencia na 

ordem de penhora, logo, defiro o pedido do credor e determino a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade, 

por meio do sistema eletrônico BACENJUD, nos termos do art. 854, do 

CPC, para satisfação do débito no valor de R$11.068,70 (demonstrativo de 

calculo – fl.141v).

 Se positivo o bloqueio, ordeno que a quantia constritada seja 

imediatamente transferida para a Conta Única e vinculada ao presente 

processo executivo, em cumprimento ao art. 7º, § 1º da Resolução nº 

015/2012/TP.
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 Havendo sucesso na penhora de valor intimem-se os Executados, na 

pessoa do Advogado constituído nos autos ou pessoalmente, de 

preferencia via postal (art. 841, §1º e 2º, do CPC), para tomar ciência da 

penhora online e querendo, oferecer impugnação no prazo de cinco (5) 

dias (art. 854, § 3º, do CPC).

 Segue o demonstrativo da medida de penhora online.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 105606 Nr: 2437-50.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7440/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, vinicius 

bignardi - OAB:9254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 291183 Nr: 10932-97.2007.811.0041

 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: VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E MARTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 350373 Nr: 20907-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3 K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703634 Nr: 38273-93.2010.811.0041

 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): MARIO OLIMPIO MEDEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/MT 13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 772916 Nr: 26041-78.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR JOÃO NORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 802349 Nr: 8812-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO NUNES RONDON ME, DIEGO NUNES 

RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813329 Nr: 19806-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K LUIS SILVA -ME, KLEVERSON LUIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 819742 Nr: 26013-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME, 

ARI ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821510 Nr: 27702-58.2013.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME, 

KLEBER AUGUSTO BACCARIN, VIVIANNY IACONO ROMÃO BACCARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 832435 Nr: 38027-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPEDITO MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 931003 Nr: 49825-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO MOREIRA DA SILVA - EI, LIDIO MOREIRA 

DA SILVA, MICHELE CORREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1033641 Nr: 38421-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP, 

MAGIDA FARES FARES, RAIDA HANI FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1059572 Nr: 50815-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1062532 Nr: 52141-65.2015.811.0041

 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 VERLANGIERI FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE CORREA DE OLIVEIRA - EI, RUTE 

CORREA DE OLIVEIRA, BEANICE MARIA VIANA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1166608 Nr: 38645-32.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FRANDSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1226265 Nr: 13551-48.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVANIL SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 20167 Nr: 10723-12.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Catalano Corrêa, KELLEN CRISTINA 

RODER CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743/MT, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:7.341-A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 149209 Nr: 3918-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRÂNIO BATISTA DA COSTA, ISA KEILA DO 

AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA, AROLDO PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 
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OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:35.984/PR, 

PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 368190 Nr: 6379-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE HENRIQUE DAMÁSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 431718 Nr: 11881-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA QUATTI MOURA, MARCELO 

QUATTI MOURA, KAROLINE QUATTI MOURA

 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: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 725167 Nr: 20876-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARQUES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751310 Nr: 3057-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R COMÉRCIO DE SOM E ACESSÓRIOS LTDA 

ME, LIZAURA PEREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751312 Nr: 3059-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P S VEÍCULOS LTDA - ME, LUIS SANTANA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 751461 Nr: 3216-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI RICHARD FREIMANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 782580 Nr: 36229-33.2012.811.0041

 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): B.E. FERREIRA MECÂNICA DIESEL - ME, 

IZALTINO ENEDINO FERREIRA, BELINO ENEDINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 793225 Nr: 47315-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NATILINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798739 Nr: 5136-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DEOTTI ME, CARLOS 

ALBERTO DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 817032 Nr: 23472-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNO CEZAR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 823134 Nr: 29253-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, 

RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA, ANTONIO EDUARDO PIRES DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:34753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 831197 Nr: 36878-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BORGES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 840721 Nr: 45074-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA, IVAN 

SOARES DE SOUZA, MURILO MATEUS MORAES LOPES, JOÃO CARLOS 

HERINING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905915 Nr: 34180-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERSATIL CONSTRUTORA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-ME, MARCO ANTÔNIO DEVILLART AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 923385 Nr: 45443-77.2014.811.0041

 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): MARCELO BEZERRA BELÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 951409 Nr: 614-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A A EMPREEND IMOB E COM DE MOTOS E 

VEICULOS LTDA ME, ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ, 

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 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:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1038183 Nr: 40666-15.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CAMARGO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1047721 Nr: 45278-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANY SILVA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1060272 Nr: 51194-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:234665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1087484 Nr: 4949-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DERENUSSON DE OLIVEIRA 

BORSONARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1091173 Nr: 6662-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1118349 Nr: 18046-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1157225 Nr: 34773-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA, WENDER 

MOURA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 23474 Nr: 92-77.1997.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIM & TURIM LTDA, NELSON AMILCAR 

TURIN, MARIA HELENA MACIEL TURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 120965 Nr: 9167-33.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, DALTON ADORNO TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 233667 Nr: 2913-39.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT - DREN. IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, LUIZ VIEIRO TREVISAN, EVANDRO VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 353667 Nr: 24122-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRACENTER PRODUTOS HIDRAULICOS 

LTDA - ME, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI, ARTHUR ALVES 

NASCIMENTO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 406754 Nr: 38002-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIM MUSBAH AHMAD SALEH -ME, 

NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 423036 Nr: 7675-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PARTS COM. DISTRIBUIDORA PEÇAS 

ACESSÓRIOS, ANTONIO INACIO PEREIRA, DIONÍZIO PEREIRA DA SILVA, 

ELAINE DE AQUINO PETRONILHO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 457332 Nr: 27664-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR VEICULOS E TRANSPORTES LTDA, 

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS

 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:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 771103 Nr: 24156-29.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER LIMA RIBEIRO, MICHELLE KARINE 

CONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 778096 Nr: 31488-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 797152 Nr: 3521-90.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMERCI AFONSO VIEIRA, DIMERCI AFONSO 

VIEIRA, OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA

 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:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 822007 Nr: 28192-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FABIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 887099 Nr: 21318-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR DE ARRUDA SEBBA-ME, VICTOR 

ARRUDA SEBBA, MARIA ANTONIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 911562 Nr: 37889-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. S. DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME, ADILSON JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 975991 Nr: 12164-66.2015.811.0041

 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): IOLANDA MARIA DE OLIVEIRA - EI, IOLANDA 

MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 228 de 458



OAB:13.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1119675 Nr: 18615-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIAGO E SENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1131731 Nr: 23756-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSO SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:OAB/MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007924-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CERATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007924-12.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 16.994,11; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Diligências]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: MAURICIO CERATO Vistos. Trata-se de incidente processual 

para cumprimento de medida de busca e apreensão deferida no processo 

n.º 1003847-04.2017.8.26.0032, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Araçatuba/SP. Portanto, nos termos do art. 3º, parágrafos 

12[1] e 13[2], do Decreto-lei nº 911/69, cumpra-se a decisão ID. 12456183, 

expedindo-se o competente mandado. Apreendido o bem móvel, 

encaminhem-se os autos ao Juízo originário. Em cinco (05) dias, o Credor 

comprove o recolhimento da diligência do oficial de justiça. Intime-se 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito [1] § 12. A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. [2] § 13. A apreensão do 

veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição 

financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008331-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE MATOS CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008331-18.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 202.584,27; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]. Parte Autora: 

AUTOR: EBER JOSE DE MATOS CORREA Parte Ré: RÉU: BANCO PAN 

S.A., BANCO BMG, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

proposta por EBER JOSÉ DE MATOS CORREA em face de BANCO PAN 

S/A e Outros, em que o Autor pleiteia a concessão dos benefícios da 

assistência Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei Processual n. 

13.105/2015 (Código de Processo Civil), dirime que “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 (art. 98)” e que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica do Autor, que é servidor público 

estadual com rendimentos mensais que giram em torno de R$ R$ 4.196,00 

– quatro mil, cento e noventa e seis reais, 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. Custa processual é espécie de Tributo e sua 

incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando. 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. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 
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Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. 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 

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) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pelo Autor 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, 2 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007768-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON SLAVIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007768-24.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 79.910,45; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A Parte 

Ré: REQUERIDO: CLEYTON SLAVIERO Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO RCI BRASIL S/A em 

face de CLEYTON SLAVIERO, 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. 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 redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, 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 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. Em quinze (15) dias o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, 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 expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007780-38.2018.8.11.0041

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:

L J ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007780-38.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.848,04; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte 

Ré: REQUERIDO: L J ESPIRITO SANTO Vistos. Nos termos do art. 292, § 

3º, do CPC/2015, corrijo o valor da causa para R$ 148.933,38 (cento e 

quarenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e oito 

centavos), conforme planilha de cálculo ID. 12434508, pág. 03, isto, pois, 

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, devendo o Autor proceder com o recolhimento das custas 

complementares em quinze (15) dias, nos termos do art. 290, do 

CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. No mais, 

tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 
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o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo, a contar da intimação desta decisão. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008247-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO MARQUES SERRANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008247-17.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.034,64; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: FRANSERGIO MARQUES 

SERRANO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face 

de FRANSERGIO MARQUES SERRANO, 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. 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 redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, 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 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. Em igual prazo, 

o Autor comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, 

tudo a contar da intimação desta decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008500-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAFAEL PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008500-05.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 22.624,20; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Parte Ré: 

REQUERIDO: PAULO RAFAEL PEREIRA SANTANA Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO 

PAN S/A em face de PAULO SERGIO PEREIRA SANTANA, 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. 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 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, 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 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. Em igual prazo, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, tudo 
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a contar da intimação desta decisão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 

de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007662-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007662-62.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 24.403,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCINEI 

BARBOSA DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por LUCINEI 

BARBOSA DA SILVA em face de BANCO SAFRA S/A, em que a Autora 

pleiteia a concessão dos benefícios da assistência Judiciaria Gratuita. 

Neste sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), 

dirime que “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 (art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da 

causa e da situação sócio-econômica da Autora, que, apesar de alegar 

hipossuficiência, possui condição de comprometer-se ao pagamento de 

parcelas de empréstimo bancário no valor de R$ 1.007,63 por mês, 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. Custa processual 

é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer apenas sobre 

aqueles que têm dinheiro sobrando. 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. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. 

PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando 

formulado o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita no curso do processo, é imprescindível que haja a comprovação 

da condição de beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: 

AgRg nos EAg 1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte 

Especial, DJe 21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 

281.430 MG, Rel Min MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). 

Sublinhamos para destaque. 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 

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) 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. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021883-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO BEHLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021883-21.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 19.112,69; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: OLAVO 

BEHLING Vistos. Considerando que o Autor foi devidamente intimado a 

comprovar o recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação, mas 

manteve-se inerte (ID. 12473621), não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição da demanda. Destarte, em atendimento ao 

Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do 

CPC/2015, não havendo o preparo devido, determino o cancelamento da 

distribuição da ação. Sem custas já que a ausência do recolhimento desta 

motivou a extinção do processo e sem honorários, pois sequer 

formalizada a tringularização processual. Após o transito em julgado, 

arquivem-se em definitivo. Intime-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013655-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 232 de 458



(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D A Z TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013655-23.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 221.537,58; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte 

Ré: REQUERIDO: D A Z TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - EPP Vistos. 

Registre-se que apesar da petição do Autor ter sido protocolada em 

12/05/2017, os autos vieram-me a conclusão apenas em 30/03/2018. 

Interpostos embargos declaratórios pelo Autor. Contudo, os embargos de 

declaração representam o instrumento processual para afastar eventuais 

omissões, obscuridades ou contradições, que possam eclodir de decisão 

judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo 

Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a decisão objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo. 

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(ID. 6898824) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na decisão ID. 

6771333. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, quarta-feira, 3 de abril de 2018 

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008877-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008877-10.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO Parte Ré: RÉU: BANCO 

RODOBENS S.A. Vistos. Registre-se que apesar do Autor ter emendado a 

inicial conforme determinação retro, em 17/04/2017, os autos vieram-me à 

conclusão apenas em 31/03/2018. Em decisão prolatada no Recurso 

Especial n.º 1.578.526/SP, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a 

repetitividade das matérias envolvendo controvérsia acerca da 

abusividade de cobrança em contratos bancários, de serviços prestados 

por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do bem dado em 

garantia: (...) Determino 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), (...) de acordo com as circunstâncias de 

cada caso concreto, a critério do juízo. (Recurso Especial nº 1.578.526). 

Por essa razão, determino o seu sobrestamento até manifestação 

definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, quando deverá 

então a parte Autora manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 3 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008629-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STUMPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008629-44.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 85.751,09; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS, 

INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO] Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDUARDO STUMPP Parte Ré: REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR promovida por 

EDUARDO STUMPP em face de BANCO ITAU S/A Narra o Autor que em 

14/06/2013 contraiu junto ao Banco Requerido, contrato de financiamento 

imobiliário no valor de R$ 530.300,00 (quinhentos e trinta mil e trezentos 

reais), a ser pago em cento e setenta (170) parcelas mensais. Contudo, 

avença diversas ilegalidades e abusivos constantes do referido contrato 

(percentual de atualização monetária igual ao utilizado para atualização de 

saldos depositados em caderneta de poupança cumulado com anatocismo 

– juros sobre juros; capitalização de juros, entre outros, razões pelas 

quais requer a concessão de tutela antecipada para exclusão do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, suspensão do pagamento das 

parcelas do referido contrato. Para tanto, requer que liminarmente seja 

invertido o ônus da prova em seu favor e que o Requerido seja compelido 

a refazes os cálculos das prestações e saldo devedor, sem a prática de 

anatocismo. Aportou aos autos então, aditamento à inicial (ID. 11045519), 

em que o Autor informa que foi notificado à purgar a mora da dívida da 

presente demanda, por meio de atos do 2º Serviço Notarial e Registral 

desta Comarca, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel ao 

Requerido, razão pela qual postula que seja o aludido Cartório Notificado, 

para suspender os atos expropriatórios até julgamento final desta 

demanda. Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. 

Indeferido-lhe os benefícios da AJG, o Autor promoveu o recolhimento das 

custas e taxa de distribuição – ID. 5832915. É o relatório. Fundamento e 

decido. Conforme se verifica dos autos, no contrato de empréstimo 

firmado pelo Autor junto à Instituição Financeira, foi inserida cláusula na 

qual ofereceram em garantia hipotecária com alienação fiduciária em 

garantia do imóvel localizado no 10º andar do Edifício Sofisticato, situado 

na Rua Estevão de Mendonça nº 1295, no bairro Quilombo, na Comarca de 

Cuiabá-MT. Pois bem. A concessão da tutela provisória de urgência 

pleiteada tem caráter incidental e segue regras específicas que exigem 

análise própria e apartada a ser realizada analisando-se especificamente 

a probabilidade do direito (fumus boni iuris) com a constatação da 

verossimilhança fática e da plausibilidade jurídica, perigo da demora 

(periculum in mora), para evitar-se dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, em suma, tutelar direito material, e a reversibilidade da tutela 

provisória satisfativa. Portanto, deve estar vinculada ao preenchimento 

cumulativo dos pressupostos legais referenciados para sua concessão in 

limine litis. Para concessão da medida tutelar de urgência, deve a parte 

postulante não apenas alegar, mas demonstrar inequivocamente a 

probabilidade do direito e a urgência demandada, que justifique a 

ocorrência de dano à postergar o exercício do contraditório ao 

demandado. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE 

URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS REFERENTES 

AO CONTRATO OBJETO DE DISCUSSÃO - ALEGAÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO BANCO - 

REQUISITOSDO ART. 300 DO NCPC NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela antecipada 

pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do NCPC. 

No caso, carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e 

da verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos 

autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do 

direito à suspensão da cobrança. Necessidade de submeter a pretensão 

ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte 

contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da 

pretensão veiculada. (AI 14077630420168120000, 3ª Câmara Cível, TJMS, 

Data de Publicação em 14/09/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO RATIFICADO. 

PRECEDENTES. Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 300 

do CPC/2015, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória 

que indeferiu o pedido de determinar a averbação da ação originária junto 

à matrícula de imóvel especificado na inicial. Necessidade de contraditório. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068524644, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Publicado em 30/08/2016). Neste ínterim, 
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constata-se que inexiste qualquer ilegalidade na conduta do Requerido em 

promover os atos para consolidação da propriedade dos imóveis 

oferecidos livremente pelo Autor por meio de contratado com clausula de 

garantia com alienação fiduciária, e que mormente, confessa a mora. 

Registre-se que a Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de 

Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação fiduciária de coisa imóvel, 

além de outras providências, estabelece a possibilidade de venda, em 

leilão, do imóvel dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida 

não for adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do 

devedor e averbação na matrícula do imóvel da consolidação da 

propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, in verbis: "Art. 26. 

Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o 

fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do 

imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o 

fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente 

constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do 

competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a 

prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os 

juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 

encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 

imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2º 

O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a 

intimação. § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao 

seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, 

podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, 

por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do 

imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso 

de recebimento. § 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e 

não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do 

competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado 

por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou 

noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa 

diária. § 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o 

contrato de alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos 

três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as 

importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de 

intimação. § 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da 

mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, 

promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da 

propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por 

este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. 

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) § 8º O fiduciante pode, com a 

anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da 

dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela 

Lei nº 10.931, de 2004)." "Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em 

seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do 

registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão 

para a alienação do imóvel." Ora, considerando que o próprio Autor 

testifica o inadimplemento e não havendo comprovação de purgação da 

mora, não há que se falar em suspensão ou cancelamento da execução 

extrajudicial e transferência da propriedade do bem. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - 

GARANTIA FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - SUSPENSÃO DO 

PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DO BANCO NA 

POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA - 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC - GARANTIA FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL 

VINCULADA À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - 

LEGALIDADE - PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº. 9.514/97 - ARTIGO 

22 - LEI Nº. 11.481/07 - REFORMA DA DECISÃO - CONTINUIDADE DO 

PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL - REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO 

CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. Embora inicialmente tenha a Lei 

nº. 9.514/97 se restringido a alienação fiduciária de coisa imóvel ao 

Sistema de Financiamento Imobiliário, com as inovações introduzidas pela 

Lei 11.481/2007, o legislador possibilitou sua aplicação a outras 

operações, deixando de ter exclusivamente cunho social. Inteligência do § 

1º do art.22. Portanto, havendo previsão legal contida na Lei da Cédula de 

Crédito Bancário, quanto à instituição de garantia real do crédito 

concedido, bem como expressa previsão na Lei nº 9.514/97 quanto à 

possibilidade de sua aplicação por qualquer pessoa física ou jurídica, 

ainda que não vinculada ao Sistema Financeiro de Habitação, não há se 

falar em ilegalidade da alienação fiduciária e de atos expropriatórios em 

caso de inadimplência contratual. Verificada a regularidade do 

procedimento adotado pela Lei nº. 9.514/97 em Cédula de Crédito Bancário 

- Capital de Giro - inexiste no caso em comento a verossimilhança das 

alegações de posicionamento contrário, motivo suficiente para revogação 

da antecipação da tutela que suspendeu o procedimento extrajudicial. (AI 

58768/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013) EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL INADIMPLIDA - LIMINAR DE 

ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM NOME DA CREDORA FACE AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 

APARÊNCIA DO BOM DIREITO NAS ALEGAÇÕES - PEDIDO DE CONTAS 

GENÉRICO - CÉDULA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - LEI 

9.514/1997 - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - MORA - PRESENÇA - 

EXECUÇÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - BEM IMÓVEL 

OFERTADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO 

CO-DEVEDOR SOLIDÁRIO - SÚMULA 28 DO STJ - VALIDADE DA 

GARANTIA - RECURSO PROVIDO. Para o deferimento da medida cautelar, 

é necessária a presença dos requisitos fundamentais, quais sejam, o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. O ajuizamento de ação de 

prestação de contas, cujo pedido de contas é genérico, não tem o condão 

de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário 

celebrada que, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, consiste em 

título executivo. A Lei 9.514/1997 prevê que vencida e não paga, no todo 

ou em parte, a dívida garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, 

constituído em mora o devedor e não havendo sua purgação, o Oficial do 

Registro de Imóveis promoverá a averbação na matrícula do imóvel da 

consolidação da propriedade em nome do fiduciário, promovendo no prazo 

de 30 dias o público leilão para a venda do imóvel. A responsabilidade do 

co-devedor é solidária à do devedor principal e, assim, ele também 

responde em caso de inadimplência contratual. É válida da garantia real 

dada pelo co-devedor solidário, sendo que a alienação fiduciária em 

garantia pode ter por objeto bem que já integrava o seu patrimônio (súmula 

28, do STJ). Ausente a demonstração do fumus boni iuris, não há que se 

falar em concessão do pedido liminar em ação cautelar inominada. - 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento Cv 1.0145.12.072786-5/001, 

Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL-TJMG, 

julgamento em 10/10/2013, publicação da sumula em 22/10/2013) - Grifo 

nosso. Não se pode, diante da mera alegação unilateral do Autor, 

suspender-se a cobrança de parcelas devidas e os consequentes efeitos 

da mora, como a inscrição do nome do devedor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e consolidação da propriedade da garantia, pois 

livremente pactuada e confessada pelo Autor. Esta intensão traduz 

severa limitação ao exercício de um legítimo direito do Credor, 

compreendendo-se que a inobservância desse temperamento desvirtua a 

finalidade e fragiliza os próprios pilares do contrato, que foram 

construídos a partir da boa-fé objetiva que norteia os negócios jurídicos 

(CC, art. 422). Frise-se que para que a tutela de urgência seja concedida, 

ainda que não se exija certeza jurídica sobre o direito avençado, há que 

se ter ao menos a aparência desse direito, e por isso, o juiz faz a 

apreciação da existência da pretensão autoral em um juízo prévio e não 

exauriente, o que na hipótese figura-se incompleta diante da ausência do 

necessário contraditório e apreciação de eventuais provas a serem 

produzidas, será possível formar juízo de convencimento seguro sobre as 

questões controvertidas. Essas exigências deverão comparecer aos 

autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que 

há, em cognição sumária que se faz, o direito que se propõe buscar. 

Logo, sem maiores substratos probatórios que demonstrem o direito 

cristalino da parte Autora de ver suspensos os efeitos da mora advindas 

do contrato sub judice, convém que se aguarde um mínimo de 

contraditório, para, assim, propiciar maiores elementos para a formação de 

sua convicção, razão pela qual indefiro a tutela de urgência. Nos termos 

dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE-SE a parte Requerida 

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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de março de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006272-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DO AMARAL FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006272-57.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CAIO 

CESAR DO AMARAL FERNANDES Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. CAIO CESAR DO AMARAL FERNANDES 

propôs a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, postulando a concessão de medida para 

determinar que o Requerido efetue a transferência do veículo indicado na 

inicial para o nome do Requerente, constando a vigência de contrato de 

alienação fiduciária entre as partes. Narra o Autor que tramitou perante a 

2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, ação de busca e 

apreensão promovida pelo Requerido, mas que fora julgada improcedente, 

encontrando-se em fase de julgamento de recurso de apelação pela 2ª 

Instância. Ocorre que o Autor foi surpreendido com a transferência do 

respectivo veículo para o Estado de São Paulo, inviabilizando-se assim a 

regulamentação dos documentos deste perante o Detran-MT. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes à espécie. É o breve relatório. Decido. 

Defiro ao Autor os benefícios da AJG. A concessão da tutela provisória 

de urgência pleiteada pelo Autor tem caráter incidental e segue regras 

específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada 

analisando-se especificamente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) 

com a constatação da verossimilhança fática e da plausibilidade jurídica, 

perigo da demora (periculum in mora), para evitar-se dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, em suma, tutelar direito material, e a 

reversibilidade da tutela provisória satisfativa. Portanto, deve estar 

vinculada ao preenchimento cumulativo dos pressupostos legais 

referenciados para sua concessão in limine litis. Alega o Autor que o 

Requerido promoveu a transferência do veículo que adquiriu por meio de 

contrato com cláusula de alienação fiduciária, de forma unilateral para o 

Estado de São Paulo, sem que houvesse a resolução do contrato em 

questão ou sua anuência. De fato, verifica-se da documentação que 

acompanha a inicial, está em tramite a aludida ação de busca e apreensão 

do veículo ao qual se refere o Autor e encontra-se em fase de recurso. 

Em consulta ao Sistema PJE, consta que já houve o julgamento do recurso 

e apelação n.º 1029573-67.2017.8.11.0041, o qual manteve a sentença 

proferida em primeira instância. No presente caso, a questão 

apresenta-se singela. O art. 2º, da Resolução n.º 320 do CONTRAN 

estabelece que: “Os contratos de financiamento de veículos com cláusula 

de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de compra e venda 

com reserva de domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público 

ou privado, serão registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito 

do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o 

veículo.” Assim, considerando que houve a transferência do veiculo para 

o Estado de São Paulo unilateralmente (extrato DETRAN-MT ID. 12194952), 

concomitantemente à vigência de contrato de alienação fiduciária firmado 

entre os litigantes e que fora emitido nesta Capital (doc. ID. 12194892, pág. 

32/33), através de uma cognição sumária dos elementos de prova, tenho 

que o conjunto probatório carreado neste ínterim se apresenta apto a 

amparar a pretensão autoral, até mesmo porque a transferência do veículo 

para outro Estado da Federação gera danos ao devedor fiduciário, que 

sem a devida regulamentação do veículo não poderá trafegar livremente 

com o automóvel. Contudo, no que diz respeito ao pleito para transferência 

do veículo à propriedade do Autor, tem-se que o devedor fiduciário não é 

proprietário e sim possuidor direto, de sorte que não há que se falar na 

aludida transferência para o seu nome sem a prova da quitação do 

contrato. Desta feita, diante da facilidade de reversão da tutela ora 

concedida, se for o caso, nos termos do art. 300, do CPC, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Requerido 

promova a transferência do registro do veículo indicado na inicial, para o 

DETRAN de Mato Grosso, sob pena de aplicação de multa diária que fixo 

em R$ 500,00 , a ser cumprida em até cinco (05) dias após a ciência desta 

decisão, sem prejuízo da configuração de crime de desobediência caso 

não atendida esta decisão. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do 

CPC/2015, CITE a parte Requerida 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

(MT), 2 de abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008235-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CRISTIANE SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008235-37.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 5.123,53; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS 

S.A. Parte Ré: REQUERIDO: FLAVIA CRISTIANE SANTOS Vistos. 

Registre-se que apesar da petição do Autor ter sido protocolada em 

29/09/2017, os autos vieram-me a conclusão apenas em 30/03/2018. 

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. 10099285), 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), 3 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001928-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001928-67.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 62.941,52; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO 

DE PINHO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de GLAUBER BENEDITO FIGUEIREDO 

DE PINHO, em que as partes informam composição amigável. Portanto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado 

entre as partes (ID. 4947770) através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC. Registre-se que indefiro o pedido de suspensão do 
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feito na forma postulada pelas partes, pois o período pleiteado de 

sessenta (60) meses ultrapassa a hipótese prevista no art. 313, II, § 4º, do 

CPC, que é de seis (06) meses. Sem custas remanescentes nos termos 

do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do acordo. 

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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de 

abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, 

§ 3º, do CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007876-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONILTO LUIZ SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007876-53.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 20.995,36; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: SONILTO LUIZ SILVEIRA DA SILVA Vistos. 

Conforme se depreende dos autos, antes mesmo do recebimento da 

inicial, o Autor pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, sendo desnecessária a anuência da parte Requerida, eis 

que sequer foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte 

requerente (ID. 12480080), 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), 3 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017618-73.2016.8.11.0041

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:

DOMINGOS ARRAIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017618-73.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.689,19; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

DOMINGOS ARRAIS DE SOUZA Vistos. Registre-se que apesar da petição 

do Autor ter sido protocolada em 25/08/2017, os autos vieram-me a 

conclusão apenas em 30/03/2018. 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. 9606774), 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), 3 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021619-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DA SILVA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021619-67.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 18.132,43; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: BRUNO DA SILVA 

NOGUEIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FIDUCIÁRIA movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra 

BRUNO DA SILVA NOGUEIRA, ambos identificados e qualificados na 

petição inicial, tendo por objeto a recuperação da posse direta de um 

veículo dado em alienação fiduciária em garantia. O Requerido foi citado e 

o veículo foi apreendido (ID. 9140504 e 9140509), mas deixou transcorrer 

in albis o prazo da contestação, sem sequer requerer a purgação da mora 

– certidão ID. 12475785. É um breve relato dos autos. 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. Cumpra-se 

o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, oficiando-se ao DETRAN 

para comunicar que o Autor está autorizado a proceder à transferência do 

veículo a terceiros que indicar. Condeno o Réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, este que ora arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC. 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, 3 de 

abril 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.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021006-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BASTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021006-47.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO 

COOPERATIVO DO BRASIL S/A Parte Ré: RÉU: MARCO ANTONIO 

BASTOS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BANCO 
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COOPERATIVO DO BRASIL S/A em face de MARCO ANTÔNIO BASTOS, 

em que as partes informam composição amigável consoante termo de 

acordo. Portanto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes (ID. 10270220) através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Sem custas remanescentes nos termos 

do § 3º, art. 90, do CPC[1] e honorários advocatícios, na forma do acordo. 

Certifique-se o transito em julgado de imediato, pois as partes desistiram 

do prazo recursal. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cuiabá (MT), 3 de 

abril de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO [1] Art. 90, 

§ 3º, do CPC: Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016229-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIARA BORGES CINTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016229-53.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.720,07; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: 

REQUERIDO: THIARA BORGES CINTRA 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. 3209277), 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), 3 de abril de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018715-11.2016.8.11.0041

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:

LAERTE RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1018715-11.2016.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LAERTE RIBEIRO DA 

SILVA Sentença Vistos etc. Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 

04.862.600/0001-10, com sede em São Paulo-SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Laerte Ribeiro da Silva, brasileiro, inscrito no CPF sob 

n. 828.321.881-68, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou contrato de financiamento n. 

001920008786, em 05/11/2011, tornando-se credor do requerido da 

quantia de R$ 44.324,64 (quarenta e quatro mil trezentos e vinte e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos), tendo como garantia a alienação 

fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo marca MITSUBISHI, modelo 

LANCER 2.0 16V AUT –P4, ano de fabricação/modelo 2011/2012, cor 

PRATA, chassi JMYSTCY4ACU002123, placa OAZ-5965. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 30/03/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 12.051,81 (doze mil e cinquenta e um reais e oitenta e 

um centavos). A inicial veio instruída com os documentos, dentre eles o 

contrato em que se funda o pedido, e também a notificação extrajudicial 

pela qual foi o requerido constituído em mora. Em despacho proferido (ID 

3327213) foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos 

da ação. O bem foi apreendido, conforme documento (id: 4806446). 

Embora devidamente citado (ID 4806445), o requerido permaneceu silente, 

consoante informa a certidão (ID 9520552). Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, 

ajuizada por Portoseg S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra 

Laerte Ribeiro da Silva, acima qualificados, visando à apreensão do 

veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citado para os termos da presente ação, o requerido deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do NCPC. Extrai-se 

dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o 

requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de defesa nem 

de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação que instrui 

a inicial, destacando-se o Contrato de Financiamento de Bens e/ou 

Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis (ID 

3292583) e a notificação extrajudicial (ID 3292579) demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. AT/Cuiabá, 10 

de outubro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-35.2017.8.11.0041

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:

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHECCHIN JUNIOR OAB - MT3329/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001859-35.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Apesar do pleito do 

patrono dos executados de desentranhamento dos embargos à execução 

e a distribuição por dependência destes autos, constato que junto ao ID 
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10355133 não constam quaisquer documentos anexados, apenas a 

indicação: “petição anexa”. Assim, devem os executados apresentarem 

os devidos embargos à execução em distribuição apartada e por 

dependência destes autos, no prazo legal a contar da juntada do mandado 

de citação nesta execução. Cumpra-se. A/Cuiabá, 20 de outubro de 2017. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005307-16.2017.8.11.0041

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:

JAIR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

C J A DOS SANTOS & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS JOSE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016159-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MUNIZ GIACHINI (EXECUTADO)

R. GIACHINI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016159-36.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 259.011,27. Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL]. Partes do processo: Parte Autora: BANCO DO BRASIL 

S.A Parte Ré: ROSELI MUNIZ GIACHINI, R. GIACHINI & CIA LTDA - EPP 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro o pedido junto ao ID 10899790, 

suspendo a execução, cujo término ocorrerá em 20/04/2025, nos termos 

do art. 922 do Código de Processo Civil. Aguarde-se na Secretaria o 

cumprimento do referido acordo. II – Decorrido o referido prazo, intime-se 

o exequente para informar acerca do cumprimento do acordo, no prazo de 

10 (dez) dias. Após retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de abril 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: 1038835-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038835-41.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 6.403,23. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: A. C DE GOIAS - ME 

Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida 

juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Defiro liminarmente 

o pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e 

o fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo SEADOO/ JET SKI CTI SE, Ano Fabricação/Modelo 

2015/2015, CHASSI YDV201L415, Cor VERDE E BRANCO, 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. Intime-se o requerente 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. 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. 8. 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, 02 de abril 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: 1025455-48.2017.8.11.0041

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:

LEONARDO DA SILVA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025455-48.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 17.598,70. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: LEONARDO DA SILVA AMORIM Despacho 

Vistos etc. Tendo em vista a certidão positiva lavrada pelo Sr. Oficial de 

Justiça junto ao ID 11221309 (certidão de busca, apreensão e citação do 

requerido), certifique a Secretaria a tempestividade para purgação da 

mora e o decurso de prazo para apresentação da defesa. Após, voltem 

os autos conclusos. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 03 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017881-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON VALADARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AUXILIADORA GONCALVES RODRIGUEZ CORUJO GARCIA 

OAB - MT7017/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 
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a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados às ID 11776794 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada/ requerida a apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015598-75.2017.8.11.0041

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:

LUIZ VIDAL DA FONSECA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça, já que a Guia que se encontra - se 

anexada aos autos, consta no ícone “Emissão de Guias on line; como não 

paga.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025530-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TAQUES SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/O 

(ADVOGADO)

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora 

emendar a inicial apesar de devidamente intimada VIA Decisão (849037) 

EDSON TAQUES SALDANHA Diário Eletrônico (14/11/2017 17:39:19) 

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT registrou ciência em 

15/11/2017 07:40:13 quedando-se inerte. Certifico mais, que a parte 

requerida compareceu espontaneamente, desta feita, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto ao ora 

relatado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285034 Nr: 7718-98.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de vista dos autos, vindo à fl. 126, pelo prazo legal, 

mediante carga, devendo o banco dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91687 Nr: 1462-57.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTIN E CARLOS GALVAN LTDA, FLÁVIO 

JOSÉ BERTIN, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:13.645/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91319 Nr: 1436-59.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTIN IMPORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS, 

FLÁVIO JOSÉ BERTIN, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:13.645/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91684 Nr: 1463-42.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTIN IMPORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, MARIANNE N. TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 

OAB:13.645

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401497 Nr: 33716-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO PEÇAS LTDA, BARTOLOMEU ALONSO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11.547/MT, EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - OAB:11547

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias quanto ao cumprimento do acordo encartado as fls 62/67, bem como 

quato a certidão de decurso de fls 71, sob pena de entendimento tácito 

que o acordo vem sendo devidamente cumprido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91795 Nr: 1383-78.1998.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JOSÉ BERTIN, FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - 
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OAB:13.645/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1075345 Nr: 57667-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA CRUZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR, DANIELA PEREIRA DE 

NOVAES, MARILZA ALVES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, os Embargos Monitórios de fls. 169/178, apresentados nos 

presentes autos, foi protocolado tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 

os Embargos, dentro do prazo legal, bem como manifestar a respeito das 

devoluções de correspondência de CITAÇÃO de fls. 164 e165, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 205209 Nr: 18733-35.2005.811.0041

 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): AMPARO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS 

- OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias quanto a manifestação do PERITO COMPLEMENTANDO O 

LAUDO PERICIAL encartado aos autos as fls.321/324 sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780382 Nr: 33925-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE CAMPOS GUEDES CABRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - 

OAB:10.891/MT, CARLOS RAFAEL GOMES DE CARVALHO - 

OAB:10.891 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 Certifico e dou fé que a parte requerida manifestou espontaneamente 

quanto aos cálculos apresentado pela Contadoria Judicial, desta feita 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias quanto aos cálculos de fls 166/167 cujo conteúdo encontra-se 

devidamente lançado no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738819 Nr: 35415-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CAMINHÕES LTDA ME, JOSUE ELIAS MELCHERT, ELAINE APARECIDA 

ZDRADEK MELCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117654 Nr: 17776-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line, a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800856 Nr: 7285-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9.395/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826713 Nr: 32626-15.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BORGES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 462160 Nr: 30852-52.2010.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHECCHIN ADVOCACIA E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734047 Nr: 30322-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA HOTA SHIMONISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818899 Nr: 25188-35.2013.811.0041

 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: ZENAIDE DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764385 Nr: 17030-25.2012.811.0041

 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: DEIVES CHRISTOFOLETTI CESAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13431-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888228 Nr: 22028-65.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO JOSÉ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126504-SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760967 Nr: 13368-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.693-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30.264-RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:30.820/ RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 788412 Nr: 42378-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO - ME, 

JOSELINA MARQUES CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 344275 Nr: 14470-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o requerente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 465390 Nr: 32950-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ADÃO JACKSON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, JACIARA ANDRÉA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1172732 Nr: 41165-62.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HOFFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da deprecata no estado em que se encontra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 864420 Nr: 5167-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES VALE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1157144 Nr: 34726-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA SILVA, KELLY CRISTINA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78508 Nr: 263-78.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CLANI - LTDA, ERICH GRIMM, 

CLAUS ERICH GRIMM, MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:OAB/MT 2.814, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT

 Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 424/425 do exequente 

Banco do Brasil S/A, CNPJ n. 00.000.000/0001-91 (fls.456), 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 

até 30/04/2015, - R$ 376.276,59 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos 

e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: - 

AGROPECUÁRIA CLANI LTDA, CNPJ nº 24.951.105/0001-94; - ERICH 

GRIMM, CPF nº 030.235.240-68;- MARCOS DA SILVA, CPF nº 

899.375.038-68 fls. 395, 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. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhe 

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 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 das partes devedoras que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários.Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 447030 Nr: 21166-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA ME, 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843561 Nr: 47457-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.8071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1107965 Nr: 13845-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA GOMES BEZERRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação do 

Edital cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob 

pena de desconsideração da realização do feito. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780529 Nr: 34080-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G J ALVES ME, GERCILIO JUSTINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 401489 Nr: 33713-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINELLY PRADO - ME, DINELLY PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à 

penhora.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 46/55 do 

exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, 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 

até 22/11/2016, - R$ 253.737,21 (duzentos e cinquenta e três mil, 

setecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Dinelly Prado – ME, CNPJ n. 09.642.297/0001-63 e Dinelly 

Prado, CPF n. 994.242.231-53, fls. 08, 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. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, 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 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, exped (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749927 Nr: 1610-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILIA ENY ATAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRASILIA ENY ATAIDE - 

OAB:4863-B/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 147.

II – Defiro o pedido de fls. 141.

Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, I e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 
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pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 96444 Nr: 5412-06.2000.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CISNE CONFECÇÃO IND. COM. LTDA, AQUILES 

LEITE DO NASCIMENTO, ANTONIO DE PÁDUA FINAZZI, DOUGLAS 

SILVEIRA SAMANIEGO, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, ARNALDO 

SOUZA MARQUES, LUIZ SALVADOR JORGE DA CUNHA, GILBERTO 

GOMES DE FIGUEIREDO, LEVI PIRES DE ANDRADE, PAULO EDUARDO 

ASSI, JOÃO CASTILHO MORENO, ASSOCIAÇÃO DE CURSOS DE CUIABÁ 

LTDA. - COLÉGIO ANGLO, JULIO N. YANAGAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/PR 30.857, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

GERALDO DE OLIVEIRA - OAB:4.032/mt, ISIS MARIMON - 

OAB:3434-A/MT, JOSÉ RODRIGUES ROCHA - OAB:3601-B, LAUDEMI 

MOREIRA NOGUEIRA - OAB:4625/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - 

OAB:7649-O

 Vistos etc.

Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer se o débito aqui discutido, que foi revisado na ação anulatória 

de cláusulas contratuais de n. 11995-36.2002 – código: 96268, está sendo 

executado naquela ação em trâmite perante a 3ª Vara Especializada de 

Direito Bancário desta Comarca.

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 536710 Nr: 1532-49.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE CARVALHO LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Agravo de Instrumento de n. 96384/2016 foi provido, 

dando conta o Egrégio Tribunal de Justiça que quando beneficiário da 

gratuidade da justiça, a incumbência ao pagamento dos honorários do 

perito grafotécnico é do Estado, intime-se a perita nomeada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ciência e concordância de que, realizada a perícia, em 

seu favor será expedida certidão de crédito.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 536720 Nr: 1561-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE CARVALHO LEANDRO

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Consoante decisão de fl. 25, aguarde-se o julgamento do Incidente de 

Falsidade apenso. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758309 Nr: 10545-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE CARVALHO LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 Vistos etc.

Consoante decisão de fl. 25, aguarde-se o julgamento do Incidente de 

Falsidade apenso. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840866 Nr: 45196-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIMURA COMÉRCIO DE APARELHOS 

ELETROELENONICOS RIRELI - EPP, HERACY FERNANDES

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

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

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

vinculação do numerário penhorado neste feito às fls. 66/67, no prazo de 

02 (dois) dias.

II – Intime-se o exequente, para que traga aos autos, em 05 (cinco) dias, 

os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP, para o devido levantamento da quantia 

penhorada à título de honorários advocatícios nestes autos.

III – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711828 Nr: 4900-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Compulsando os autos observo que antes mesmo de ser intimado a 

cumprir a obrigação principal, compareceu o banco espontaneamente 

efetuando o pagamento do débito, com o qual concordou o requerente.

Bem ainda, referente aos honorários sucumbenciais, vejo que 

devidamente intimado, compareceu à fl. 265, apresentando o comprovante 

de depósito de fl. 266.

Diante da concordância da exequente com o pagamento efetuado, tenho 

que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
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Custas remanescentes por conta do banco executado.

Expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 268, com os rendimentos creditados no 

período.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466810 Nr: 33894-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO DOS SANTOS E MITSUZAKI 

LTDA, EDVALDO FRANCISCO MUNHOZ MITSUZAKI, JOSE ROBERTO 

FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PAIVA - 

OAB:18.982-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 111/112, para tanto, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção dos veículos indicados às fls. 104, sendo 

estes resultado de busca junto ao sistema Renajud. Mandado este a ser 

cumprido no endereço de fls. 112, intimando os executados.

Assim, intime-se o exequente para efetuar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça ou informar que fornecerá os meios ao mesmo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para a devida expedição e cumprimento de 

mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773073 Nr: 26203-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SANTOS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 58/59, posto que a suspensão do andamento 

não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, 

avolumando a quantidade de processos na secretaria. Ademais, 

distribuído o feito em 2012.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

II – Ainda, deve o exequente expressamente manifestar se desiste ou não 

do bloqueio efetuado pelo sistema Renajud às fls. 45, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente de tal 

bloqueio/penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 126988 Nr: 14769-05.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AIRTON GARCIA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 209/210. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos do art. 655, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Com fulcro no art. 655-A do CPC e ante as disposições do Provimento nº 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, determino a penhora on-line postulada 

às fls. 209/210, 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 - R$ 43.188,17 (quarenta e três mil, cento e oitenta e 

oito reais e dezessete centavos) -, que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao executado, fls. 03, 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.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo legal.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 

659, § 2º 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. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747411 Nr: 44661-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA COSTA & DA COSTA LTDA - ME, JOÃO 

VENICIUS DA COSTA

 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:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738566 Nr: 35145-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS TRANSPORTES E LOGISTICA LDTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 
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925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 352034 Nr: 22376-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, MAURO CESAR GONÇALVES BENITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GÁS 

E ÁGUA LTDA-ME, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:, 

MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - OAB:12.035-A/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 168/176, por não ser a via adequada a tal 

pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui 

proposta (Revisional de Contrato) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda (sentença de 

fls. 107/111 e acórdãos de fls. 147/149 e 160/163).

II – Defiro o pedido de fls. 173/175.

Assim, intime-se o Banco Itaú S/A executado, nos termos dos artigos 513, 

I e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1101173 Nr: 11011-61.2016.811.0041

 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: WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, LUCIANA CAVALCANTE 

URZE PRADO - OAB:OAB SP 148.984

 Vistos etc.

Após a manifestação das partes no prazo de apresentação de memoriais 

finais, o requerente ainda veio aos autos com novos documentos às fls. 

182/184, assim, intime-se o requerido para que se manifeste nos autos 

acerca da petição trazida pelo requerente às fls. 182/184, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1091633 Nr: 6859-67.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON DE JESUS NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASCHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:78.723/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:8.184-A, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - 

OAB:OAB SP 148.984

 Vistos etc.

Após a manifestação das partes no prazo de apresentação de memoriais 

finais, o requerente ainda veio aos autos com novos documentos às fls. 

191/193, assim, intime-se o requerido para que se manifeste nos autos 

acerca da petição trazida pelo requerente às fls. 191/193, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 73722 Nr: 6555-59.2002.811.0041

 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): OLIMPIO JOSE DE SOUZA FILHO, ANA SUELI 

DALBEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao perito contábil, novamente, para ciência acerca 

da discordância dos executados do cálculo às fls. 303/305, bem como 

para proceder à retificação no cálculo, se for o caso.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 244161 Nr: 12504-25.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA, 

PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MOREIRA - 

OAB:81931/SP

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 569/657 e 665/667, por não ser a via adequada 

a tal pleito, devendo pleitear em ação própria.

Ademais, o objetivo da ação aqui proposta (Ação Ordinária Declaratória de 

Nulidades c/c Repetição de Indébito) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda.

II – Consoante a certidão de trânsito em julgado de fls. 565, não tendo o 

requerente pleiteado o cumprimento de sentença, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389699 Nr: 25101-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANGLES DOS SANTOS LINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA 

- OAB:11546-A/MT
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 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como executado (como consta nos autos desde 

sua inicial): Porto Seguro Administradora de Consórcio Ltda.

II – Após o cumprimento do item I, expeça-se o competente alvará ao 

patrono do exequente, da quantia depositada pelo executado (fls. 

216/218) e atualizada de R$ 25.373,34, por se tratar de valor 

incontroverso, cálculo de fls. 214/215, consoante dados informados às 

fls. 221.

III – Intime-se o Banco executado, nos termos do artigo 523 do CPC, para 

depósito do valor remanescente de R$ 6.270,72 (fls. 222).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A 

jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os 

honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser 

computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir 

juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado 

da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ – AgRg no 

AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação do Banco executado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 897-30.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON FRANCO DE MOURA, GIZELIA 

SANTOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ TADEU REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, FERNANDO JOSÉ BONATTO - OAB:25698/PR, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, ROSANE BARCZAK - 

OAB:47.394/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, JONI DE ARRUDA PINTO - OAB:3600/MT, 

JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 Vistos etc.Chamo o feito à ordem.Compulsando os autos observo que o 

pedido vindo às fls. 274/275 já foi analisado pelo Juízo na decisão de fl. 

262, não tendo o Juízo localizado o bloqueio do valor que se refere o 

documento de fl. 276.Entretanto, compareceu o executado neste gabinete, 

trazendo informativos da Caixa Econômica Federal, dando conta da 

existência de valores bloqueados na conta do mesmo, apesar da ordem 

de desbloqueio realizada pelo Juízo, via sistema Bacen/Jud.Vejo ainda que 

a referida conta indicada é conta poupança. Assim, merecem ser 

desbloqueados eventuais valores existentes.Defende o executado que o 

bloqueio alcançado deve ser liberado, diante da impenhorabilidade de 

poupança, pedindo a liberação dos valores. É sabido que existem 

limitações legais à penhora de valores em conta corrente. O art. 832, 

inciso IV do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas decorrentes de 

salários, vencimentos, subsídios, etc., como forma de proteger o devedor 

e sua família contra os efeitos maléficos de suas próprias mazelas 

econômicas.Art. 832: São absolutamente impenhoráveis: (...) Assim, em 

relação a esses valores, merece acolhimento o pedido de 

desbloqueio.Todavia, tendo em vista que não se faz possível realizar o 

desbloqueio via sistema Bacen/Jud, vez que não são localizados, 

oficie-se, imediatamente, à Caixa Econômica Federal determinando o 

desbloqueio da conta 00027839-3, operação 013, ag~encia 1569 – 

Prainha, de titularidade do executado: Ademilson Franco de 

Moura.Intimem-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761803 Nr: 14294-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA ARTE & FERRO LTDA, HÉLIO 

BISSOCHI, NEUZA MARIA BISSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394360 Nr: 29914-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído à executada nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 246111 Nr: 13883-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:81931/SP, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT, IVAN MOREIRA - OAB:81931/SP, LUIZ 

ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO - OAB:12247

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como exequentes: Extra Caminhões Ltda e Pérsio 

Domingos Briante, e como executado: Banco Itaú S/A.

II – Indefiro o pedido de fls. 633/645, por não ser a via adequada a tal 

pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui 
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proposta (Revisional de Contratos) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda.

III – Defiro o pedido de fls. 653/657.

Assim, intime-se o Banco Itaú S/A executado, nos termos dos artigos 513, 

I e 523 do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. 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.: 246419 Nr: 19533-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA CAMINHÕES LTDA, PÉRSIO DOMINGOS 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MOREIRA - 

OAB:81931/SP

 Vistos etc.

Intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a sentença e acordão 

proferidos nos autos apensos de n. 3930//2008 (código 265035 – 

Embargos à Execução) e n. 13883-98.2006 (código 246111 – Ação de 

Revisão Contratual), sob pena de extinção da ação e arquivamento dos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265035 Nr: 28770-24.2005.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA, PÉRSIO DOMINGOS 

BRIANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA - OAB:81931/SP

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

OAB:9229/MT, ERIKA BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - 

OAB:6550-B, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Diante do traslado de fls. 543/568 da Sentença e do Acórdão do Recurso 

de Apelação proferidos nos autos apensos de n. 13883-98.2006 (código 

246111), também referente à estes autos, e ante ao decurso do prazo 

recursal conforme certidão de trânsito em julgado às fls. 570, 

desapensem-se os autos.

Tendo em vista que o cumprimento de sentença tramitará nos 

mencionados autos apensos (código 246111), dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771277 Nr: 24338-15.2012.811.0041

 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: FRANCISCO PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A, BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8.840-B/MT, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:7.413

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

CARVALHO - OAB:96.864/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Vistos etc.

Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, diante do transcurso de prazo para manifestar acerca da decisão 

de fls. 269, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404818 Nr: 36711-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER 

- ME, ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER, MAURI WAGNER

 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: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:9677, JANETE POZZA - OAB:9342

 Vistos etc.

Às fls. 91/94 constam a Sentença proferida nos autos dos embargos à 

execução que tramitaram em apenso de n. 15010-95.2011 (código 

719358), com o devido trânsito em julgado em 17/02/2017.

Assim, para que sejam analisados os pedidos de fls. 100/101 e 102, deve 

o exequente trazer o novo cálculo do débito dos executados como 

redimensionado nos referidos embargos à execução, que revisou o 

contrato objeto da presente ação, (n. 1745/2009 – código 404818), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761259 Nr: 13706-27.2012.811.0041

 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 SALVADOR BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO BRADESCO S.A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3056

 CERTIFICO que, a decisão de fl. 134 foi publicada no DJE, porém nesta 

publicação não constou o nome do advogado da parte denunciada à lide, 

assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto 

nova publicação a fim de intimar SOMENTE o DENUNCIADO À LIDE: 

Intime-se o denunciado à lide, Banco Bradesco S/A, para manifestar-se 

acerca da petição de fls. 132, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 319053 Nr: 21506-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO VALÉRIO LUSTOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

I – Para que possa ser analisado o novo pedido de penhora online às fls. 

68/73, traga o exequente o cálculo atualizado do valor que pretende 

executar, diante do longo transcurso de prazo, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento.

II – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora online em dinheiro nas contas do executado, defiro 

o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens do executado:

- José Maurício Valério Lustoza, CPF n. 026.210.209-92.

III – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto à veículos 

em nome do executado.

IV – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud, em 05 

(cinco) dias, dando o regular andamento ao feito.

V – Indefiro o pedido de expedição de ofícios aos cartórios de imóveis da 

capital, a fim de localizar bens imóveis do executado, pois tal diligência 

incumbe à parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386574 Nr: 22355-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES - ME, 

EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES PERES, MARCELO ALEXANDER 

CARVALHO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora online em dinheiro nas contas dos executados, 

defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- Emanuelle Adriane Rodrigues Peres – ME, CNPJ 04.176.455/0001-13;

- Emanuelle Adriane Rodrigues Peres, CPF 895.479.931-00; e,

- Marcelo Alexander Carvalho Said, CPF 631.983.981-34.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto à veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud, em 05 

(cinco) dias, dando o regular andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 920858 Nr: 43972-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY ANDERSON ATAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão constante dos autos de fls. 60, bem como da consulta 

junto ao Infojud de fls. 66, defiro o pedido de fls. 70/71.

Cite-se o executado Roney Andreson Ataide, POR EDITAL, nos termos 

dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 759897 Nr: 12228-81.2012.811.0041

 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): HILTON LEITE MORBECK, SUELI MARQUES 

QUEIROZ MORBECH, AURELIO MARQUES MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARQUES E SILVA 

- OAB:7731/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 100, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464239 Nr: 32246-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO RODRIGUES DE AMORIM NETO

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - OAB:18473-A -OAB/MT, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, MOISES BATISTA DE 

SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos etc.

I - Expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em nome do executado, consoante informações de fls. 242.

II - Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, 

com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778823 Nr: 32247-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o valor 

atualizado do débito.

Após, venham-me os autos em conclusão para análise do pleito de fls. 

100/102.

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.: 152358 Nr: 6514-24.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO HELI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularize sua representação processual, sob pena de extinção.
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 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817066 Nr: 23506-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRANA MACIEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar o valor 

atualizado do débito.

Após, venham-me os autos em conclusão para análise do pleito de fls. 

76/78.

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.: 769394 Nr: 22358-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CEZAR IATCEKIW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação por edital aviado pelo Requerente às fls. 

48/49, tendo em vista que a busca empreendida por meio do sistema 

Infojud não perfaz a única medida ordinária posta à disposição do credor 

para a localização do paradeiro do Requerido, de modo a evitar eventuais 

suscitações de nulidade.

Intime-se o Requerente para que adote as medidas necessárias para o 

prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752559 Nr: 4418-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIR LOUSADA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GAGO FREITAS VALE 

BARBOSA - OAB:SP-165046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o aditamento postulado às fls. 80/83. Desta feita, proceda a 

Secretaria à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo.

II – Cite-se o devedor para pagamento do débito ou oposição de embargos, 

no prazo de 15 dias, sob pena de constituição de pleno direito em título 

executivo judicial, na forma do art. 701, §2º do CPC.

III – Consigne-se no mandado que, em caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

 IV - Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837069 Nr: 41957-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 34. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

para cumprimento à Rua Desembargador Palmiro Pimenta, nº 79, Bairro 

Dom Aquino, Cuiabá/MT, CEP 78015-095.

II – Intime-se o requerente para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 836084 Nr: 41139-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de pesquisa de novos endereços, aviado pelo 

Requerente à fl. 57, tendo em vista o teor da certidão de fl. 50, que indica 

que a busca e apreensão do veículo descrito no mandado não foi possível 

devido à omissão da parte interessada, que deixou de fornecer os meios 

necessários para cumprimento da determinação judicial.

Intime-se o Requerente para que adote as medidas necessárias para o 

prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811006 Nr: 17507-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO SERRA NETO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO - OAB:16397

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448101 Nr: 21716-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTEPASTO SEMENTES LTDA, ERNANI 

RODRIGUES DE MORAES, ELIANE OLENIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 
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pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1049682 Nr: 46256-70.2015.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de substituição do polo ativo da demanda, diante da 

cessão realizada, devendo passar a figurar Itapeva VII Multicarteira Fundo 

de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados. E para tanto, 

procedam-se às retificações necessárias.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404635 Nr: 36550-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGE PINTO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 Vistos etc.

Diante dos argumentos da requerente às fls. 167/168, oficie-se à Conta 

Única, solicitando esclarecimentos.

 Argumenta a requerente que diante dos depósitos realizados às fls. 

86/123, o montante apurado ao final, que foi devidamente levantado, 

conforme alvará de fl. 160, foi a menor, aduzindo que deveria ter uma 

diferença no valor de aproximadamente R$ 1.400,00.

Assim, solicite-se informações da Conta Única, tendo em vista que o ofício 

encaminhado anteriormente apenas foi respondido com a nota de que os 

valores foram unificados em apenas uma conta. Se necessário, 

encaminhe-se cópia dos depósitos de fls. 86/123.

Vinda a resposta da Conta Única, intime-se a a requerente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 361201 Nr: 31226-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 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, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, constata-se a indicação de bens à 

penhora pelo executado, às fls. 25/28, sem manifestação do exequente.

Desta feita, antes de ser apreciado o pleito de fls. 88/97, intime-se o 

exequente para manifestar acerca da referida petição de fls. 25/28, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1054084 Nr: 48372-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W C COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, 

WILSON GUEDES DOS SANTOS, CARLA REGINA ALVES GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para proceder à intimação dos executados da 

penhora de fls. 37/44, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do levantamento de valores.

II – Defiro o pedido de penhora do imóvel (fls. 57/67), matrícula n. 58.663, 

registrado junto ao 6ª Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária, da Comarca de Cuiabá/MT.

Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Vindo o Laudo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405632 Nr: 37439-27.2009.811.0041

 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: JULIETA LEITE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação que Julieta Leite de Almeida em face de 

Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de 

consequência, determino a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 

4444.********.0212, nos seguintes termos:1. Limito os juros remuneratórios 

à taxa média de mercado – crédito pessoal, emitida pelo Banco Central, do 

período de outubro/2008 a junho/2009, cobrada em operações de crédito 

pessoal conforme a tabela abaixo amplamente divulgada pelo BACEN (...) 

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a 

favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;A liquidação 

de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta 

decisão.Considerando que o requerente decaiu de parte mínima de seus 

pedidos, condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada 

no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 
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para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 59306 Nr: 873-02.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA 

MARÍLIA SIQUEIRA CALLORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Vistos etc.

I – Defiro a alteração do polo ativo da presente demanda, devendo passar 

a integrá-lo Banco Sistema S/A (atual denominação de Banco Bamerindus 

do Brasil S/A), registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos 

autos.

II – Para que possa ser analisado o pedido de fls. 233/239, traga o 

exequente o cálculo atualizado do valor que pretende executar, em 15 

(quinze) dias, diante do longo transcurso de prazo, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776767 Nr: 30098-42.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 (...) Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, e acolho 

parcialmente os pedidos da requerente, nos termos do artigo 269, I do 

Código de Processo Civil/73, e, de consequência: 1 – Mantenho os juros 

remuneratórios dos contratos de empréstimo pessoal em 1,40% ao mês 

(contrato n. 2330000121), 1,30% ao mês (contrato n. 2330000442) e 

1,20% ao mês (contrato n. 2330000564); 2 – Pela não aplicação da 

capitalização mensal de juros nos contratos, mantenho o contratado; 3 – 

Mantenho a contratação da Tarifa de Abertura de Crédito, em vista de sua 

legalidade, nos três contratos; 4 – Afasto o pedido no tocante à cobrança 

de IOF, posto que incidiu uma única vez e referente ao ressarcimento da 

instituição financeira, de imposto que ela pagou integralmente, em nome do 

cliente; 5 – Julgo improcedente o pedido de repetição de indébito; 6 – Julgo 

procedente o pedido de limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) 

da remuneração líquida (deduzidos Previdência e Imposto de Renda) da 

requerente referente a todos os empréstimos consignados contratados 

com os requeridos. A redução será proporcional aos valores das 

prestações, transformando o correspondente percentual faltante para 

novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de 

cada contrato, não havendo inadimplemento, se abstenha de incluir o 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 7 – Torno definitiva a 

antecipação de tutela para limitar os descontos consignados contratado 

com o requerido em 30% (...) do salário líquido (deduzidos Previdência, 

Imposto de Renda) da requerente, que de acordo com o holerite de 

janeiro/2012 era de R$ 5.732,718. 8 – Oficie-se, imediatamente, ao 

Departamento de Pagamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

que proceda à adequação dos débitos nos termos desta decisão. 

Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condeno a 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo os quais arbitro em R$ 1.000,00 (...), para cada 

um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 21 do Código de 

Processo Civil. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819741 Nr: 26012-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA MARIA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023-O/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT

 (...) III – Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que 

deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento 

posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito 

de execução imediata”; No caso dos autos, verifica-se que ao ajuizar a 

presente execução, o Exequente logrou êxito em demonstrar, por meio 

dos documentos de fls. 20/23, o atraso na parcela vencida em 10/06/2013. 

De outro lado, o Excipiente não demonstrou que a parcela estava 

devidamente quitada, o que de fato, tornaria o título inexigível. Em análise 

da cláusula 15ª do contrato pactuado entre as partes (fls. 18) e transcrito 

na íntegra pela própria Excipiente no corpo da presente Exceção (fls. 

64/65), verifica-se previsto no seu inciso II, alínea a: “o título poderá ser 

considerado antecipadamente vencido nas hipóteses de, entre outras 

condições: a) se o cliente deixar de cumprir quaisquer das obrigações 

assumidas neste contrato” (o que, por raciocínio lógico, inclui o pagamento 

das parcelas nas datas aprazadas).De acordo com o artigo 803 do CPC, o 

reconhecimento da nulidade do título se dá quando a obrigação não for 

certa, líquida, e exigível, o que não se verifica no caso posto em análise. 

Assim, a exceção de pré-executividade, conforme já mencionado, tem seu 

cabimento de forma restrita, somente podendo ser interposta quando 

ausentes um dos requisitos para desenvolvimento válido e regular do 

processo de execução.Ou seja, quando, por exemplo, já tiver ocorrido o 

pagamento, quando ocorrer a prescrição, quanto à cártula executada não 

tivesse preenchido todos os requisitos exigidos para a mesma.No caso, 

vislumbra-se intenção procrastinatória da executada, com o fim de se opor 

maliciosamente a execução.Por tais razões, REJEITO a exceção de 

pré-executividade, e de consequência, determino o prosseguimento da 

execução, nos seus ulteriores termos.Tendo em vista o longo transcurso 

do prazo dos cálculos colacionados às fls. 379/381v, traga a exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o cálculo atualizado do débito.Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação (..)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 288523 Nr: 9216-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINUX EQUIPAMENTOS LTDA - ME., LAURA 

LUCIANE GOMES DA SILVA E OLIVEIRA, LUIZA COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730/MT, ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7.963/MT, ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA - OAB:8354-B

 Vistos etc.

Diante dos documentos de fls. 44/67 constata-se que a presente ação foi 

julgada extinta por impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que o 

título que embasa a execução não se presta a esse objetivo, por ocasião 

do julgamento dos Embargos à Execução de n. 214/2008 (código 301398), 

do Acórdão do Recurso de Apelação de n. 35817/2013, da Decisão que 

negou seguimento ao Recurso Especial n. 119.442/2013, Desistência no 

Agravo em Recurso Especial n. 551.237-MT, que transitou em julgado em 

03/11/2014.

Assim, remetam-se estes os autos ao arquivo, com as devidas baixas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 424916 Nr: 8616-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ANTUNES PAES DE ALMEIDA

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

OAB:11663/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725, JOSE 

VIEIRA JUNIOR - OAB:15.406-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/MT

 Vistos etc.

I – À fl. 207 argumenta o banco exequente que apesar de devidamente 

intimado acerca da decisão proferida à fl. 204, não pôde ter acesso aos 

autos, uma vez que os mesmos foram enviados à Contadoria Judicial, 

postulando assim pela restituição do prazo recursal.

Após consulta realizada junto ao sistema Apolo, verificando o andamento 

processual, vejo que tem razão o banco em seus argumentos.

 Com efeito, os autos foram remetidos à Contadoria em 01/03/2018, tendo 

retornado somente em 20/03/2018, tendo a decisão sido disponibilizada no 

DJE nº 10209, de 02/03/2018 e publicado no dia 05/03/2018

Em face do exposto, defiro o pedido de restituição do prazo recursal da 

decisão proferida à fl. 204, ao banco exequente, iniciando-se a contar a 

partir da publicação desta decisão.

II – Proceda a Secretaria a abertura de novo volume dos autos, visto que o 

primeiro volume destes extrapola o número de folhas que comporta.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 247303 Nr: 14972-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. BAR E WISKERIA LTDA, VANTUIL BELO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 114, posto que a suspensão do andamento não 

tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando 

a quantidade de processos na secretaria. Ademais, distribuído o feito em 

14/08/2006.

Desta forma, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob de extinção da ação e arquivamento dos autos.

II – Ainda, deve o exequente expressamente manifestar se desiste ou não 

dos bloqueios efetuados pelo sistema Renajud às fls. 101, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente de tais 

bloqueios/penhoras.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724609 Nr: 20278-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA FERREIRA DE LIMA

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

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

OAB:3287-MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, tendo o banco executado 

apresentado sua irresignação na impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 252/253, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

cálculo do débito, nos parâmetros determinados na sentença de fls. 

197/199, devendo o douto Contador considerar como data para incidência 

dos juros a partir da citação, a data indicada pelo banco à fl. 253, qual seja 

o dia 10/05/2012. Bem ainda, devendo incluir no cálculo os honorários 

fixados à fl. 251 e deduzir os montantes depositados às fls. 248 e 254.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, renove-se a conclusão para análise do pedido vindo à fl. 260. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 98266 Nr: 13288-41.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DE ARRUDA E SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DELGADO DE 

SOUZA - OAB:29.484/ PR, ELTON ALAVER BARROSO - OAB:34050/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5952, VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 (...) DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo judicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o banco exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710968 Nr: 3974-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEVETE DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DO PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, 

MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIAS FORNOS - OAB:198.088, 

MAXIMILLIAN TONELLO - OAB:17979 OAB/MT, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, ROGERIO ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:16405

 Vistos etc.

I – Em vista das manifestações do executado Banco Cruzeiro do Sul de 

fls. 330/337 e 349/351, da certidão de trânsito em julgado de fls. 347 pelo 

cumprimento da obrigação pelo executado Banco Daycoval S/A com a 

extinção da ação quanto à este, proceda-se às anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, fazendo constar apenas como executado: 

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A.

II – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há 

conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do 

numerário depositado neste feito às fls. 338/339, no prazo de 02 (dois) 

dias.

III – Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de fls. 330/331 

do executado informando que o Banco Cruzeiro do Sul teve falência 

decretada, que, portanto, está proibido de dispor de seus bens, 

postulando pela expedição em favor do credor de carta de crédito para 

que este possa se habilitar nos autos da falência e receber o valor devido, 

para assim, sua inclusão no quadro geral de credores, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação de decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 379031 Nr: 14783-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA FRAGA ZWICKER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO 
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- OAB:146920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 100.

 II – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

III – Defiro o pedido de fl. 102. Intime-se o banco executado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, trazer aos autos os extratos de toda movimentação 

financeira da conta corrente objeto da ação.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743733 Nr: 40732-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 130.

II – O artigo 85 parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.

Dessa forma, condeno a executada ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

III – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 132. Intime-se a 

executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código 

de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do 

citado Código.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 16199 Nr: 4785-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENICIO RODRIGUES RESENDE, MARCO 

AURÉLIO RESENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online de fls. 

307/308, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dizer se desiste da penhora realizada no imóvel rural denominado Fazenda 

Barra Grande, anteriormente arresto, fl. 73, convertido em penhora, 104.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 18317 Nr: 2859-49.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, GUSTAVO CALABRIA RONDON - OAB:6.332, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 219/220, 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 no valor de 

R$ 110.228,10 (cento e dez mil duzentos e vinte e oito reais e dez 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos Executados: Manoel de Arruda Souza – CPF nº 

156.780.751-87, 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.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Em seguida, intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo 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 Novo 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.: 357509 Nr: 27925-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A OAB/MT, 

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 Vistos etc.

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 Novo 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. 60, 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 no valor de 

R$ 1.238,46 (mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) 

-, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos Executados: Antônio José Santana – CPF nº 

274.669.901-00, 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.

 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 Novo 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 Novo 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.
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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.: 367529 Nr: 5559-17.2009.811.0041

 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): EMPÓRIO SUL MINAS COMÉRCIO DE GENÊROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, ANTONIO LUIZ GANANCIN, VINICIUS CESARIO 

CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.Devidamente citados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 45/46, 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$ 63.573,76 (sessenta e 

três mil quinhentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de 

Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, 

dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 

3º do artigo 854 do Novo 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 Novo 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145807 Nr: 29948-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY DARYEL RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão do Oficial de Justiça, vinda à fl. 27, dando 

conta da impossibilidade de localizar o executado, 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.Bem 

ainda, em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.687 

– MG (2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de fls. 29/31 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 (...) constituo 

como Termo de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência do arresto 

formalizado, 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.II – Defiro a consulta de dados 

cadastrais do executado pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta do endereço do executado: 

Wancley Dayel Rodrigues Miranda – CPF n. 722.350.041-72.Assim, visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do 

executado, 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.: 1017084 Nr: 30613-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente citado 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 Novo 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. 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 no valor de 

R$ 60.457,71 (sessenta mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e um centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao Executado: Gerson Manoel da Silva – 

CPF nº 007.083.821-69, 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.

 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 Novo 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 Novo 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774467 Nr: 27669-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA ME, PAULO 

MARIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I – Devidamente citados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 54/55, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 
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valores até o montante do débito atualizado - R$ 97.737,50 (noventa e 

sete mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do Novo 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 Novo 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.II 

– Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos o cálculo do débito atualizado, bem como, proceder ao andamento 

do feito.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.: 785563 Nr: 39429-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROMERO BELMONTE

 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: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 Vistos etc.

Devidamente citado para o pagamento do débito, o executado não pagou a 

dívida e nem ofereceu bens à penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Novo 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. 126/127, 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 no valor de 

R$ 23.999,97 (vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e 

noventa e sete centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: Nilson Romero Belmonte – 

CPF nº 655.375.561-20, 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.

 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 Novo 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 Novo 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.: 795236 Nr: 1567-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE ROBERTA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.Tendo em vista que devidamente intimado o banco a 

manifestar-se acerca da impugnação ao montante depositado 

espontaneamente, este permaneceu inerte, sem tão pouco efetuar o 

pagamento do remanescente indicado pela exequente. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 

836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 211, 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$ 700,13 

(setecentos reais e treze centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intime-se os executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo 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 Novo 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779434 Nr: 32887-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DE ALMEIDA, ELI DE ALMEIDA, VIVIANE DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Compulsando os autos observo que as partes firmaram 

acordo às fls. 26/28, todavia, segundo informou o banco exequente às fls. 

38/40, os executados descumpriram o acordo.Assim, tendo em vista que 

firmaram o acordo, entendo que tomaram conhecimento do feito, motivo 

pelo qual, dou-os por citados.II – Devidamente cientes da ação, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo 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. 40, 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 no valor de R$ 248.196,17 (duzentos e quarenta e oito mil cento e 

noventa e seis reais e dezessete centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos Executados (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud.Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Novo 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 Novo 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030822-53.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030822-53.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 134.854,05. Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOAQUIM FELIPE SPADONI Parte Ré: 

RÉU: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em cumprimento à 

decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, proferido no Agravo de 

Instrumento nº 1001368-20.2018.8.11.0000, que concedeu efeito 

suspensivo da decisão recorrida (ID 11300346), revogando o afastamento 

da mora dos agravados, bem como, vedando a consignação judicial dos 

pagamentos. Suspendo os efeitos da decisão até o julgamento do recurso. 

II - Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de abril 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: 1000043-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WARLEIDE MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000043-81.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 7.923,99. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: WARLEIDE MENDES 

PEREIRA 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 FORD/NEW ECOSPORT FLEX 

TITANIUM 2.0 16V, Ano Fabricação/Modelo 2012/2013, PLACA OBD-6619, 

CHASSI 9BFZB55H7D8773560, RENAVAM 00488815789, Cor PRETA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 02 de abril 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008492-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008492-28.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos, 

constato que o patrono subscritor procedeu à distribuição desta ação em 

02/04/2018, via PJE, direcionado ao Juízo da Comarca de Várzea 

Grande/MT, ID 12498476. Assim, reconheço e declaro a incompetência 

deste Juízo para processar esta demanda, devendo ser realizada a 

redistribuição deste feito ao competente Juízo da Comarca de Várzea 

Grande/MT. Cumpra-se. A/Cuiabá, 03 de abril de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001604-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR BERNARDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001604-77.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 4.458,57. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: 

BALTAZAR BERNARDES DA COSTA Sentença Vistos etc. Aymoré - 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e 

Apreensão em face de Baltazar Bernardes da Costa, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 6793228. 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, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005741-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAC TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005741-68.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 84.030,59. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: JAC TRANSPORTES LTDA 

Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda propôs 

Ação de Busca e Apreensão em face de Jac Transpostes Ltda, no 

entanto requereu desistência do feito junto ao ID 12263113. 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). Ante a renúncia ao 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, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025456-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025456-33.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 21.128,75; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: RILDO GONZAGA DA SILVA ROSA 

Sentença Vistos etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda propôs 

Ação de Busca e Apreensão em face de Rildo Gonzaga da Silva Rosa, no 

entanto requereu desistência do feito junto ao ID 9865216. 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). Ante a renúncia ao 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, 02 de abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038318-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE RODRIGUES DA GUIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038318-36.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.114,26. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte 

Ré: CLARICE RODRIGUES DA GUIA Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar em face de Clarice Rodrigues da Guia, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 12196578. 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). Ante a 

renúncia ao 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, 02 de 

abril de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003915-07.2018.8.11.0041

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:

ELIDIANE SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003915-07.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 14.985,81. Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes 

do processo: Parte Autora: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: ELIDIANE SILVA SANTOS Sentença Vistos 

etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca 

e Apreensão em face de Elidiane Silva Santos, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 11974338. 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, 03 de abril 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 739621 Nr: 36283-33.2011.811.0041

 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): AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL, 

KAREN RUBIN, CLEIDE SOUZA DO AMARAL, PAULO FERNANDES 

RODRIGUES, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA, SANDRA 

DAMARES BUZANELLO, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 
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OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA DE ANDRADE 

DO AMARAL - OAB:20.291/MT, ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, JUAREZ SECHI - OAB:10.483, MARCO AURELIO 

MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT, MARIETHY STEFFANIA REZENDE 

VELOSO MUNHOZ - OAB:11.971/MT, OTÁVIO FERREIRA MENDES - 

OAB:4985, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169, RAFAEL VILELA 

BORGES - OAB:153.893 SP, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

OAB:13.251/MT

 É o relato do necessário. Decido. (...) Pois bem. Os réus Augusto Carlos 

Patti do Amaral e Paulo Fernandes Rodrigues comprovaram a 

impossibilidade do comparecimento das testemunhas Ester da Conceição 

Silva Reis e Maria Alice de Barros Martins Amorim na audiência 

previamente agendada, de modo que reputo justificadas as ausências de 

tais testemunhas, contudo deixo de acolher o pedido de redesignação da 

audiência, tendo em vista que, na mesma oportunidade, deverão ser 

inquiridas testemunhas arroladas pelo autor, bem como demais 

testemunhas de Defesa. Além do mais, aludidas testemunhas poderão ser 

inquiridas em outra audiência, oportunamente designada, caso os réus 

insistam em suas oitivas. No que tange à ré Karen Rubin, foi postulada a 

redesignação da audiência sob a alegação de que “a Sra. Karen Rubin 

encontra-se grávida e sua gestação é de risco – CID 060, conforme faz 

prova o atestado médico em anexo. Como a ré reside em Sorriso-MT lhe 

impossibilita a locomoção até à sede do Juízo sendo assim temerária a sua 

presença na audiência em tais condições...” (sic). Em que pese os 

argumentos vertidos pela ré, verifico dos autos que não fora postulado o 

depoimento pessoal de aludida ré, de modo que seu comparecimento à 

audiência é prescindível, motivo pelo qual o pedido de redesignação da 

audiência não deve prosperar. Ante o exposto, indefiro os pedidos de 

redesignação da audiência postulados pelos réus Augusto Carlos Patti do 

Amaral, Paulo Fernandes Rodrigues e Karen Rubin, por conseguinte, 

mantenho a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 

4/4/2018, às 14h, ficando exoneradas da obrigação legal de 

comparecerem nesta audiência, as testemunhas Ester da Conceição Silva 

Reis e Maria Alice de Barros Martins Amorim, que poderão ser inquiridas 

oportunamente. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 249003 Nr: 16387-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DUARTE, HOMERO FLORISBELLO DA 

SILVA, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO, JOSÉ ALVES MARTINS, 

FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, STELLA MARIS 

BRAUN MENDES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CESAR 

AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B, FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

JULIANA CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, LUCIANA SERAFIM DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - 

OAB:14.668/MT, MARCIA ARRUDA OLIVEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT 

12.178, MARDIN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT-4313, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4.093/MT, ROSANA DE B. B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:8.948/MT, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

MARTA XAVIER DA SILVA, OAB/MT 12.162 a devolver em Juízo os autos 

16387-77.2006.811.0041 - Cód. 249003, no prazo de 24 horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 107 c/c 

art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo encontra-se em 

carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram retirados para 

obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006212-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

KETURA BRUNA DE QUEIROZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ELIZANGELA ANTONIA DE QUEIROZ KUTXI (REQUERENTE)

VALMIRO ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478/O (ADVOGADO)

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVAO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Número do 

Processo: 1006212-84.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZANGELA 

ANTONIA DE QUEIROZ KUTXI, HERBSON ANTONIO DE QUEIROZ, CARLOS 

AUGUSTO ANTONIO DE QUEIROZ, VALMIRO ANTONIO DE QUEIROZ, 

KETURA BRUNA DE QUEIROZ DO NASCIMENTO REQUERIDO: JOSE 

ESTEVAO DE QUEIROZ Vistos etc. Concedo, por ora, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. Recebo a 

presente ação de inventário e, dada à inexistência de litígio, a converto em 

arrolamento sumário, nomeando como inventariante Valmiro Antonio de 

Queiroz, independentemente de compromisso, em virtude do rito ora 

adotado. Intime-se a parte autora para juntar aos autos às certidões 

negativas das fazendas públicas municipal, federal e estadual (expedida 

pela Procuradoria Geral do Estado em Cuiabá). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido JOSÉ ESTEVÃO DE QUEIROZ, CPF nº 046.006.901-25, filiação 

Estevão de Queiroz e Justina de Souza Queiroz. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de março de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016856-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BUENO (REQUERIDO)

GHIORDANA BARROS DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1016856-23.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 
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seu patrono, para manifestar-se acerca do laudo do setor social, no prazo 

de 5 dias. CUIABÁ, 3 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1036710-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE JESUS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DOS REIS LUZ OAB - MA6974 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMBERG CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1036710-03.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 3 de abril de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 937125 Nr: 53155-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FRANCISCA CESAR, LUIZ DELFINO CESAR, 

CESARINO DELFINO CESAR FILHO, MAURO DELFINO CESAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CATARINA LATORRACA CESAR, 

ESPOLIO ELISABETE REGINA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Cardoso de Souza - 

OAB:MT 20.293, ANA MARIA ROMANCINI - OAB:12328, DAIANY FRANK 

- OAB:19270 / MT, Eduardo Schnell Nothen Junior - OAB:22662 OAB 

MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, Junia Tiyomi Utida - 

OAB:20308, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, Rafael Furlan 

Zandonadi - OAB:359962, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT, 

RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6.509/MT, TAMIRYS CELESTINO - 

OAB:14269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), EDUARDO SCHNELL 

NOTHEN JUNIOR a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 408256 Nr: 315-73.2010.811.0041

 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: ANALZITA DAS NEVES MÜLLER, OACY AMERICANA 

DAS NEVES MULLER, FENELON MÜLLER NETO, ANTONIO GABRIEL DAS 

NEVES MULLER, MARIA CRISTINA GARCIA RODRIGUES MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS 

MULLER

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, ITALO CLAUDINO 

SILVA - OAB:20414/0, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, MATHEUS RIAN VIÉGAS DA SILVA - 

OAB:19093-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 450919 Nr: 2629-66.1985.811.0041

 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: LEONY PALMA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA PALMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA - OAB:16.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), FERNANDO GARCIA 

BARBOSA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 918209 Nr: 42233-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVAR CALEGARI, TEREZINHA POGGERE CALEGARI, 

KKC, ELENICE KLEMER, TANIA CELESTE CALEGARI DE MELO, JULIO 

CESAR DE MELO, AMARILDO ANTONIO CALEGARI, NILCEIA MOTA 

GOMES CALEGARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCINDO CELESTE CALEGARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), JOSE MARCILIO DONEGA a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 839610 Nr: 44106-87.2013.811.0041

 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: ROSIVALDO SANTOS SENA, JOSE CARLOS DE SOUZA 

SENA, RONALDO DE CAMPOS SENA, EDSON CORREA DOS SANTOS, 

ADRIANA RAMOS BRITO, ROSANGELA SENA DE LARA, ROSINALDO DE 

CAMPOS SENA, BENEDITA ENIRDES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ALIRIO 

SANTOS SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALCINDA SANTOS SENA, MILENE 

SOUZA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), MAURO SERGIO GUERRISE 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 

3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 345075 Nr: 15726-30.2008.811.0041

 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: JUCIMEIRE APARECIDA DE AQUINO LINS, JUCILENE DE 

AQUINO COSTA, JOCINEIDE MARIA DE AQUINO, PEDRO LUIZ DE AQUINO, 

JUCINIL BENEDITO DE AQUINO, JUCINET HELENA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELENA MARIA DE AQUINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, HAMILTON LOBO MENDES - OAB:7267, JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, KLEYTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16240, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, PAULO FERNANDO 

PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, WARLLEY NUNES BORGES - 

OAB:12448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), PAULO SERGIO MISSASSE 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 

3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 726818 Nr: 22653-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINET HELENA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLIERME FRANCISCO MEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), PAULO SERGIO MISSASSE 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 

3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1245923 Nr: 19883-31.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DIAS DE SOUZA, MARIA DE FÁTIMA DIAS 

DE SOUZA, ELI JOSÉ DE SOUZA DIAS, MARCIA CECILIA DIAS DE SOUZA, 

DIANA PAULA DIAS CAVALCANTE, EDU LUIZ DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EURINDO DIAS DA SILVA, 

ESPOLIDO DE MARIA DE SOUZA DIAS

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

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 809551 Nr: 16035-75.2013.811.0041

 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: BENEDITO RIBEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO AMORIM, 

ESPÓLIO DE NORVINO RIBEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENIA CALDAS ABREU - 

OAB:13337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), SILBENIA CALDAS ABREU a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007503-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDU CHARLES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAYENNE KASSYLLA SILVA GOMES (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: 1007503-22.2018.8.11.0041 AUTOR: EDU CHARLES GOMES 

RÉU: CHAYENNE KASSYLLA SILVA GOMES Vistos etc. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Defiro a gratuidade processual, nos 

termos da Lei 1060/50. Designo audiência de conciliação, para o próximo 

dia 02 de ----maio de 2018, às 12:30 horas, a ser presidida 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 tutela antecipada para a 

exoneração dos alimentos, deixo para apreciá-lo, após a angularização 

processual, tendo em vista o necessário contraditório. Advirta-se o autor 

que a pensão alimentícia é devida, até ulterior decisão judicial em contrário, 

não podendo, assim, ao seu alvitre, suspender os pagamentos. Como 

medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente 

como mandado de citação e intimação. Intime-se o autor, por meio de seu 

ilustre advogado, nos moldes do art. 334, § 3º do CPC. Notifique-se o 

digno Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] Endereço: Rua 44, Quadra 206, Casa A 26, Pedra 90, em Cuiabá/MT. 

ZONA: 07

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022971-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. X. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para proceder a intimação da parte requerida 

para manifestar acerca da petição e documentos, dentro do prazo de 15 

dias, nos termos do artigo 437 § 1º do CPC. Cuiabá, 03/04/2018. Mirelli 

SIlva.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1020883-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO WILLIAN BORGES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM GABRIEL SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

ERILENE SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

MARLENE DE AMORIM SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO FLAVIO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para procedera intimação da parte requerente 
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para que requeira o que entender ser necessário dentro do prazo de 15 

dias. Cuiabá, 03/04/2018 Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004190-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ANGERAMIS SOARES VARGAS BARROS (REQUERENTE)

GABRIEL ANTONIO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para procedera intimação da parte requerente 

para que se manifeste requerendo o que entender de direito, dentro do 

prazo de 15 dias. Cuiabá, 03/04/2018. Mirelli Silva.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013809-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY EMANOEL DE ASSIS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DANTAS SIQUEIRA (DEPRECADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

manifestar referente a certidão negativa do oficial de justiça no prazo 

legal, bem como fornecer o endereço da parte requerida para cumprimento 

da carta precatória, caso não seja informado a mesma será devolvida ao 

juízo deprecante. Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1034476-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. A. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Procedo a intimação do advogado da parte requerente, para querendo, 

manifestar referente a certidão negativa do oficial de justiça, no prazo 

legal. Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028616-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028616-66.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA MARIA DA COSTA RÉU: ADÃO 

RODRIGUES OLIVEIRA Vistos etc. Ante o teor da certidão constante do Id. 

11179882, redesigno a audiência de Id. 10996904, para o dia 26 de abril 

de 2018, às 15h00min. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 27.02.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029354-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LOPES DE AQUINO FILHO (DEPRECANTE)

CLAUDENIR BORDIGNON (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ALVES DA SILVA ARRUDA OAB - RO6061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ DOS SANTOS (DEPRECADO)

CLEIDIONICE VIEIRA DA SILVA LINO (DEPRECADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para informar nos 

autos o número da residência da Srª Cleidionice Vieira da Silva Lino, para 

cumprimento da carta precatória, face ter somente o número da rua e da 

quadra, ficando impossível de citá-la. Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010688-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE GARCIA OAB - MT0021398A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARICELMA SOUZA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1010688-05.2017.8.11.0041 AUTOR: SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA RÉU: 

MARICELMA SOUZA DOS SANTOS Vistos. Considerando que os termos 

do acordo celebrado em sede de audiência de conciliação, ID nº. 9256729 

vão ao encontro dos interesses da menor, homologo-o por sentença, para 

que alcance seus jurídicos e legais efeitos, fazendo parte integrante e 

indissociável desta sentença. Por fim, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 27 de fevereiro de 2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031810-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA MENDES ANFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDA PEREIRA MENDES ANFFE (INVENTARIADO)

 

Procedo à intimação da requerente para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o termo de inventariante, a fim de esta secretaria escaneá-lo e, após, 

juntá-lo a estes autos. Conforme determinado pelo Juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030370-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT0012399A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELIANA VIRGINIA DA TRINDADE OAB - 019.882.381-96 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030370-43.2017.8.11.0041 AUTOR: WILLIAN GOMES DE MEDEIROS RÉU: 

ENZO VIRGILIO MEDEIROS REPRESENTANTE: ANGELIANA VIRGINIA DA 

TRINDADE Vistos, Acolho a emenda contida no Id. 11030058. As tutelas 

de urgência devem atender ao disposto no art. 300 do Código de Processo 

Civil, que dispõe: "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". Não bastasse isso, é necessário 

lembrar que, segundo dispõe o art. 1.699, do Código Civil, pressuposto da 

ação de exoneração ou revisional de alimentos, é a mudança da situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe. A inicial não 

demonstrou essa alteração, limitando-se a juntar holerite atual do autor, 

sem possibilidade de confrontar com a remuneração que percebia quando 

foi instituída a obrigação, mesmo sendo esse um dos fundamentos do 

pedido. Portanto, indefiro a liminar. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 09 de maio de 2018, às 15h30min. Se não houver 
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acordo, o requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 01.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 991196 Nr: 19085-41.2015.811.0041

 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: MHQR, MGQR, HKRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDQDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA MARIA LIRA DE MORAIS 

- OAB:22796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora com advogado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1273115 Nr: 28672-19.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDES HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA DEDUBIAN HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Meglorini Mineli - 

OAB:238.908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o procurador do requerente para que manifeste 

informando o endereço correto da requerida tendo em vista que o bairro 

descrito no mandado não existe, dentro do prazo de 15 dias, sob pena de 

devolução da carta precatória aos autos de origem.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1031174-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MANOELLA GUIMARAES GARCIA (REPRESENTADO)

 

PROCESSO: 1031174-11.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO Endereço: RUA BUENOS AIRES, 726, 

EDIFICIO AMERICA CENTRAL APTO 1602, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto na 

parte final da SENTENÇA prolatada neste processo. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,3 de abril de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle 

Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1025653-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

LUIS CARLOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1025653-85.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: LUIS 

CARLOS DE CARVALHO Endereço: RUA COLETORA 4, Casa 08, Quadra 

21, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-450 Nome: MARIA 

DO SOCORRO MACIEL DE CARVALHO Endereço: RUA COLETORA 4, 

Casa 08, quadra 21, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-450 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: Nos termos da Legislação 

vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto na parte final 

da SENTENÇA prolatada neste processo. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,3 de 

abril de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005882-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - MT0016389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO CARVALHO FARIAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1005882-87.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 500, - ATÉ 1205/1206, BAÚ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78008-000 Parte Ré: Nome: JAQUELINE DO ESPIRITO 

SANTO CARVALHO FARIAS Endereço: RUA DOUTOR ANTÔNIO MACIEL 

EPAMINONDAS, 754, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-710 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR para 

comparecimento em audiência designada para o dia 10/05/2018 às 16:00 

horas , conforme dados descritos no teor do despacho proferido nos 

autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 3 de abril de 2018.assinado eletronicamente 

por Willma Giselle Santos de Lima.Analista Judiciária.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034490-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

DIEGO DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SEPULVEDO DA SILVA OAB - GO51142 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA ROCHA CAMPOS (INVENTARIADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

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

de: intimar as partes, por meio dos seus advogados, via DJE. acerca da 

sentença proferida nos autos (ID 11648488): "(...) Posto isto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência da parte autora de ID 10836836 por Sentença 

(Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente ação sem resolução do 

mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas, 

pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitado 

em Julgado, certifique-se e arquive–se, procedendo–se as devidas baixas 

e anotações de praxe. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche - Juiz de 

Direito”

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021026-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTES BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de:INTIMAR a parte autora, por meio dos 

seus advogados, via DJE, acerca da sentença proferida nos autos 

(ID11623648): "(...) Posto isto, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

parte autora de ID 8746601 por Sentença (Artigo 485, VIII do CPC), 

extinguindo a presente ação sem resolução do mérito, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas, pois concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita.Transitado em Julgado, certifique-se e 

arquive–se, procedendo–se as devidas baixas e anotações de 

praxe.Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

fevereiro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche-Juiz de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1027863 Nr: 35747-80.2015.811.0041

 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: MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSG, MGT, MMGF, GAGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:2841 TO

 Vistos, etc.

Código:1027863

Trata – se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL – Pós – morte formulada por MARA SILVA SHINELLO em face 

de JUNIOR BENEDITO SILVA GONÇALVES, MARISTELA GONÇALVES 

TOBIAS, GONÇALINA APARECIDA GONÇALVES MARQUES e MARLU 

MAGALHÃES GONÇALVES.

Às fls. 53/55, sentença declarando a existência da União Estável entre a 

autora e o falecido José Carlos Magalhães Gonçalves.

A requerente às fls. 57/58, requer a expedição de alvará judicial para 

autorizar a transferência do veículo do de cujus para o seu nome, ocorre 

que o referido veículo não foi mencionado na inicial.

 Dessa forma, indefiro o pedido de fls. 57/58 devendo a requerente 

impetrar ação competente, tendo em vista que esses autos já foram 

sentenciados.

Certifique – se o transito em julgado da sentença de fls. 53/55, após 

arquive – se os autos com as anotações de praxe.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 818261 Nr: 24637-55.2013.811.0041

 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: ILMA DE CAMPOS E SILVA ROSA, MARCUS VINICIUS 

CAMPOS ROSA, JOSÉ GUILHERME RAMOS MOURA, LEILA SANTORO 

CAMPOS ROSA, LIEGE DE CAMPOS ROSA RAMOS MOURA, ESPÓLIO DE 

LUIZ GUILHERME CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALCIDES ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RAFAELA MOURA THOMAZ 

DE AQUINO - OAB:16529/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 818261

Defiro requerimento de fls. 127/129, HOMOLOGO a emenda da partilha dos 

bens descritos nos itens A, B e C de fls. 99/100, escrituras às fls. 30/39, 

expeça – se novo formal de partilha aos herdeiros Marcus e Liege, que 

herdarão 25% de cada imóvel cada um, respeitando a meação de 50% da 

inventariante Ilma de Campos e Silva Rosa.

Determino o desarquivamento dos autos.

Após, com os formais de partilha, retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1118406 Nr: 18079-62.2016.811.0041

 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: CARLOS DE BARROS RODRIGUES LEITE, HERCILIA DE 

BARROS MACIEL HAGGE, NILZA MARIA BARROS MACIEL CORRÊA, 

SERGIO ADIB HAGGE, TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO, CELIMAR 

FERNANDES GODOY MACIEL, FELICIO CARLOS LEMOS DO SANTOS, 

ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA ISABEL BARROS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DE BARROS RODRIGUES 

LEITE - OAB:949/MS, LORENNA FERNANDES GODOY - OAB:18892/O, 

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Informo que prestei informação ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o  r e f e r e n t e  a o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

1002926-27.2018.8.11.0000.

Cumpra - se a decisão de fls. 161/163.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 741071 Nr: 37850-02.2011.811.0041

 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: LSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAC, SRCDC, MARCJ, ALRC, KTRC, LCG, 

LTRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DA CRUZ - 

OAB:622/OAB/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 74071

Diante da decisão proferida em 2.ª Instância, determino a intimação 

pessoal do Senhor Luiz Simões Ximenes, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 20 (vinte), sob pena de extinção 

do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de abril de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002058-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CLEMENTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT0019781A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Julieta Maria da Conceição (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) 

DIAS PROCESSO Nº 1002058-23.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Inventário e 

Partilha] REQUERENTE: GILBERTO CLEMENTE SANTOS REQUERIDO: 

MIGUEL DA CONCEIÇÃO e JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO INTIMANDOS: 

TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos do presente Inventário, para se 

manifestar nos autos, no prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as 

primeiras declarações apresentadas pelo(a) inventariante. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se do inventário dos bens deixados pelos falecidos MIGUEL 

DA CONCEIÇÃO e JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO. DECISÃO/DESPACHO: 

"Vistos etc. 1. O requerente pretende a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcar 

com as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. Ocorre que, 

nas ações de inventário deve-se levar em consideração, para a análise do 

requerimento de justiça gratuita a capacidade financeira do espólio, e não 

do inventariante e/ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas processuais serão suportadas pelo próprio espólio. No 

presente caso, foi atribuído à causa, o valor o valor de R$ 179.675,99 

(total do monte-mor), restando, portanto, demonstrado os requisitos 

necessários para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, razão 

pela qual, os defiro. Promovam-se as anotações necessárias. 2. Os de 

cujus MIGUEL DA CONCEIÇÃO e JULIETA MARIA DA CONCEIÇÃO, 

faleceram respectivamente em 23/04/1990 (Id n° 11578148) e 10/12/1995 

(Id n° 11961232), ou seja, há mais de 20 anos, e não há notícia da 

abertura do seu inventariado por aquele que está na posse e 

administração do espólio (art. 615 do CPC) e nem pelos demais legitimados 

descritos no art. 616 do CPC, razão pela qual, defiro o pedido de abertura 

do inventário formulado por GILBERTO CLEMENTE SANTOS (cessionário 

dos herdeiros) e, nomeio, por ora, como inventariante, que deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do 

CPC) e as primeiras declarações em conformidade com o disposto no art. 

620 do CPC, sob pena de remoção do cargo. 3. Após, em cumprimento ao 

disposto no art. 626 do CPC: 3.1. Promova-se a citação, dos herdeiros 

pelo correio, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 627 do CPC. 3.2. 

Publique-se edital, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC. 3.3. 

Intime-se a Fazenda Pública, remetendo cópia das declarações 

apresentadas. 4. Cumpridas tais determinações, renove-me à conclusão. 

5. Cite-se, intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário." E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luiz Alberto Machado Júnior, 

Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 2 de abril de 2018 Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007245-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA SANTOS OAB - MT22680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIDIAS ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML (3613-1205), agendei a realização de 

exame pericial com o(a) interditando(a) para o dia 29/10/2019, a partir das 

13:30 horas, a ser realizada no local em que o(a) interditando(a) está 

internado(a), qual seja, na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá/MT 

(Praça do Seminário, n.º 141, Dom Aquino, Cuiabá-MT, CEP 78015-325, 

telefone: (65) 3051-1946), oportunidade em que todos os exames e 

receitas médicas do(a) periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique 

Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007257-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE ALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PASCOAL LACORTE OAB - RN9538 (ADVOGADO)

GLAUBER OLIVEIRA CONSTANTINO OAB - RN9718 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA QUEIROZ INACIO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML, agendei a realização de exame pericial 

com o(a) interditando(a) para o dia 08/10/2019, a partir das 13:30 horas, 

naquele órgão (Rua Parecis, esquina com a Av. Gonçalo Antunes de 

Barros, s/n.º, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, telefone: 3613-1205), 

oportunidade em que todos os exames e receitas médicas do(a) 

periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. Cuiabá/MT, 3 de abril 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007198-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

DINARTE FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

CLEIDE TEREZINHA MAGALHAES AZEVEDO (REQUERENTE)

MARIA DA CONCEICAO FRANCA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO LEQUE DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, certifico que em contato com o Setor de 

Neuropsiquiatria Forense do IML, agendei a realização de exame pericial 

com o(a) interditando(a) para o dia 29/10/2019, a partir das 13:30 horas, 

naquele órgão (Rua Parecis, esquina com a Av. Gonçalo Antunes de 

Barros, s/n.º, bairro Carumbé, Cuiabá/MT, telefone: 3613-1205), 

oportunidade em que todos os exames e receitas médicas do(a) 

periciando(a) deverão ser apresentadas ao perito. Cuiabá/MT, 3 de abril 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004926-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que, nesta data, entrei em contato com 

o Setor de Neuropsiquiatria Forense do IML e fui informado que a perícia 

anteriormente agendada não foi realizada em razão da notícia do 

falecimento do requerido. Assim, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, se manifestar, inclusive juntando eventual 

certidão de óbito. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018240-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. D. A. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. F. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

danielle dos santos cruz OAB - MT13552/O-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 12355676 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1236207 Nr: 16931-79.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFM, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14.663

 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. 22, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1211426 Nr: 8876-42.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCDOF, ROSINEIA VALENTIN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR LANDIVAR FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CARDOSO DE ALMEIDA 

ANDRADE COSTA - OAB:12.710

 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. 18, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1229364 Nr: 14611-56.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMINER RODER SALIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME RODER 

SALIBA - OAB:RJ/111.872

 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. 16, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1072322 Nr: 56341-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM, CTPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 Certifico nesta data, que apesar da petição de fls 107 informar que trazia 

em anexo a certidão de óbito do executado, referido documento não 

acompanhou a peça.

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

em vista a certidão de fl.108, (descrita acima) impulsiono os autos para 

intimar a parte exequente a fim de, no prazo legal, apresetar o documento.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007202-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DE SOUZA FERREIRA - MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT0007573A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1007202-75.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MAURO DE SOUZA FERREIRA - 

MADEIRAS - ME IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA 

PUBLICA DA SEFAZ MT Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 

12346912), desnecessária a anuência da parte requerida, eis que não foi 

citada para integrar a lide. Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 

12346912, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007620-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLARA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007620-13.2018.8.11.0041 AUTOR: REGINA CLARA LEITE RÉU: 

MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos etc. Inicialmente, defiro a AJG postulada 

na exordial. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: “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.” (grifamos). Destarte, entendo que 

não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando 

que os elementos de convicção apresentados no presente momento 

processual pela requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito 

de defesa do réu. Com efeito, no caso vertente, ao menos em fase de 

cognição sumária, não vislumbro demonstrada prova inequívoca a 

convencer-me da verossimilhança da alegada irregularidade no repasse 

do incentivo adicional, uma vez que autora acostou aos autos, apenas o 

holerite referente ao mês 11/2017, logo, não é possível aferir com 

precisão a ausência de pagamento pelo período pretérito ao indicado, bem 

como ao subsequente. Deste modo, prudente que se aguarde a 

angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O 
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SEU DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE QUE SE AGUARDE A FORMAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. Recurso a que se nega seguimento. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068762087, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 28/03/2016). 

(TJ-RS - AI: 70068762087 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de 

Julgamento: 28/03/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/03/2016) (grifamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA PARA O IMEDIATO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO PARA QUE SE 

AGUARDASSE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ANTES DA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO. Inocorrência de situação excepcional a ensejar 

a antecipação da tutela antes da citação. Providência que se submete ao 

contraditório. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 1504097120128260000 SP 

0150409-71.2012.8.26.0000, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/08/2012)”. (destacamos) Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência vindicado na inicial. No mais, cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando às advertências 

legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007842-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADERMAC-MADEIREIRA E MARCENARIA CAFEZAL LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO DA SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE - SEMA (IMPETRADO)

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1007842-78.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MADERMAC-MADEIREIRA E 

MARCENARIA CAFEZAL LTDA - EPP IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA, ILMO 

SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA Vistos etc. Como definido no artigo 

1º, inciso I, § 1º do Provimento 004/2008 do Conselho da Magistratura do 

TJMT, as Varas Especializadas da Fazenda Pública possuem competência 

para “Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública.”. Em exame ao objeto da presente demanda, 

observa-se que a pretensão autoral é a suspensão de exigibilidade do 

débito referente a multa decorrente de questões ambientais. Assim, 

confrontando as regras de distribuição da competência desta comarca 

com o objeto da presente demanda, constata-se que este juízo é 

incompetente para o processamento da presente ação, por versar sobre 

matéria de competência diversa das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca. Por tais motivos, declaro a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o presente feito, razão pela qual 

determino a redistribuição deste processo para Vara Esp. do Meio 

Ambiente desta Comarca[1]. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de 

Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais 

(Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de 

sua competência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007868-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA NOGUEIRA CARVALHO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013077-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE JESUS XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/O (ADVOGADO)

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO)

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1013077-94.2016.8.11.0041 AUTOR: CLAUDINEI DE JESUS XAVIER RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Considerando o pleito retro, DESIGNO para o dia 19.05.2018 às 

11:30 horas a realização da perícia medica no consultório do perito outrora 

nomeado, qual seja, na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício work 

tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639. No mais, 

proceda-se o cadastro do novo patrono, bem como, intime-se 

pessoalmente o requerente para comparecer a pericia. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001107-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001107-63.2017.8.11.0041 Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

MANOEL DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intimem-se as partes para que no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID. 9800310. No 

mais, expeça-se alvará dos honorários periciais ao expert nomeado na 

espécie. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de 

abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030901-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA MENEGATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030901-32.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL]. Parte Autora: REQUERENTE: EDNA MARA 

MENEGATI Parte Ré: REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos 

etc. Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

a contestação apresentada. No mesmo prazo, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de abril de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028013-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1028013-90.2017.8.11.0041 AUTOR: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYDES CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1001524-79.2018.8.11.0041 AUTOR: AYDES CARVALHO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. O que se verifica do pleito retro, é 

que a requerida maneja pedido de reconsideração do comando judicial que 

indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita. É certa a 

inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável 

ao nosso sistema processual. Para se insurgir contra decisão judicial só 

há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das 

ações mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, 

não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal expediente, 

objetivando a modificação de decisão judicial. Nestes termos tratando de 

forma objetiva e clara de matéria já decidida no presente feito, repiso as 

argumentações expendidas na decisão combatida. Ademais, o 

recolhimento das custas ao final pressupõe a incapacidade financeira, 

logo, ausente tal elemento, a obrigatoriedade de recolhimento é medida que 

se impõe. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 

de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035944-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012602-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:"Ante ao exposto, com 

base nas alegações acima tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

para ratificar a antecipação de tutela e, condenar o requerido ao 

fornecimento diário de alimentação aos servidores escalados para o 

plantão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar o demandado ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual 

n. 7.603/2001. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1000,00 (mil reais), nos termos do §8º, do 

art. 85 do CPC. Após, não havendo recurso voluntário, remeta-se os autos 

ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º do 

Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 27 de março de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010015-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL CARVALHO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REGINA SANTOS OAB - MT11040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Deste modo, INDEFIRO o 

pedido de concessão de tutela de urgência. Para tanto, NOMEIO como 

perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser encontrado 

no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 2754, edifício 

work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 99601-1639, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. 

DESIGNO para o dia 19.05.2018 às 11:30 horas a realização da perícia 

nas dependências do consultório do perito supra mencionado, devendo a 

secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte requerente e 

seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, laudos, 

atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, 

bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, 

§1º, I e II )." 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017055-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO KLAUS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida em favor do 

licenciamento do veículo FIAT STILO ATRACCTIVE, placa NPO 1958. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006078-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE OLIVEIRA MENDES DE MELO MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR FOLENA DIAS DA SILVA OAB - DF52120 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006078-28.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ANULAÇÃO, ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE 

PROVAS / QUESTÕES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARIADNE OLIVEIRA MENDES DE 

MELO MARCOSKI Parte Ré: REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

FUNDACAO GETULIO VARGAS Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 

de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504571-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA OAB - MT6912/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA OAB - MT8618/O 

(ADVOGADO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO EM MANDADO 

D E  S E G U R A N Ç A  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

0504571-26.2015.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: MANDADO DE 

SEGURANÇA (120) Valor causa: R$ 1.000,00; IMPETRANTE: 

AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA. AUTORIDADE COATORA: 

IMPETRADO: GECAD INTERMAT FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO do 

Órgão de Representação Jurídica da(s) autoridade(s) acima 

identificada(s), do inteiro teor da petição inicial e do despacho abaixo 

transcrito, bem como documentos eventualmente anexados, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, a 

fim de tomar CIÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS e para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, INGRESSAR NO FEITO PRESTANDO 

AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS (art. 7º, I e II, Lei nº 

12.016/2009). DECISÃO: "nobstante aos motivos que calcam a pretensão 

do Impetrante, verifica-se imprescindível à manifestação prévia da parte 

contrária face à complexidade apresentada, de modo que ancorado no 

poder geral de cautela, postergo análise do pedido liminar para depois da 

apresentação dos informes, o que faço com vistas a colher maiores 

elementos a fim de decidir com mais segurança. Assim, notifiquem-se as 

autoridades apontadas como coatoras, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestem as informações que julgarem necessárias (art. 7º, I, da Lei 

n. 12.016/2009). Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, 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). Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos, com urgência, para a apreciação do pedido de liminar. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de dezembro de 2016. (assinatura 

eletrônica) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito em Substituição 

Legal" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara 

especializada. Cuiabá, 3 de abril de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, 

S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006850-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO MARCO RODRIGUES DA FONSECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

 

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: "Com essas 

considerações, DENEGO o mandado de segurança com fulcro no § 5º do 

artigo 6º da lei 12016/09, via de consequência extingo os autos sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo 

Civil. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. Cuiabá, 26 de 

março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO". 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1017942-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEAG - CENTRO DE ENSINO AVANCADO GIBELLI LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017942-63.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CEAG - CENTRO DE ENSINO 

AVANCADO GIBELLI LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Cumpra-se a determinação contida no termo de audiência 

anexo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de 

março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023556-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023556-49.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 200.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA JOSE DE MAGALHAES ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Inicialmente recebo a emenda a inicial de ID. 4754071, 

bem como, defiro os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. O 

Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Conquanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, solicitou a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Para mais, o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 

04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação, 

porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC. Deste 

modo, por ora, deixo de designar audiência de conciliação no presente 

feito. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a 

parte autora em 15 (quinze) dias. Empós, vistas ao Ministério Publico. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 965527 Nr: 7179-54.2015.811.0041

 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: M. R. PIAIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 965527

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 981502 Nr: 14799-20.2015.811.0041

 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: GILDA TERESINHA WINTER, NEVASKA SORVETES 

LTDA, EUCLIDES PEREIRA DA SILVA, MÓVEIS E DECORAÇÕES GIANE 

LTDA ME, LAVRALANNES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA, 

EDUARDO BARBOSA DE MIRANDA, JONES ANGELO SODATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT, ROMES JÚLIO TOMAZ (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 981502

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 990735 Nr: 18828-16.2015.811.0041

 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: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MT, SUPERINTENDENTE DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Autos n.º 990735

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 941579 Nr: 55507-49.2014.811.0041

 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: RAUL PAULO FELINI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DAL MOLIN - 

OAB:15.887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, Carlos Alberto Bueno (Procurador 

do Estado) - OAB:17439-A, LIZIA IARA BODENSTEIN HENRIQUE - 

OAB:19149/O, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904, MATEUS CASSIO 

LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 Autos n.º 941579 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 844790 Nr: 48586-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS TEIXEIRA, ATAIDE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DA SAD, 

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de tornar 

definitiva a r. decisão recursal proferida pela Superior Instância (fls. 

251/260).Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 02 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 971432 Nr: 9960-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMELINDA REGINA COLOMBO RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Autos n.º 971432 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte adversa, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 889324 Nr: 22811-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA CONCEIÇÃO AMORIM E SILVA, 

AURIBELA MARIA PINTO, CILBENE APARECIDA HARDMAN, DIVINO JOSÉ 

DE ARRUDA TSUKAMOTO, ANTONIA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA, 

DARLEY KURY MARQUES, GIOVANIA TEIXEIRA DUARTE, ETEVALDINA 

MENDES DA SILVA, GERUSA MARIA DE CAMPOS, GILMON FERREIRA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPO - OAB:6944/MT, PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º 889324 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte adversa, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1060644 Nr: 51304-10.2015.811.0041

 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: ADELSON MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Autos n.º 1060644.

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 894990 Nr: 26470-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELZUITA DOURADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
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- OAB:PGE

 Autos n.º 894990 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e documentos que o 

acompanham, manifeste-se a parte adversa, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 961753 Nr: 5564-29.2015.811.0041

 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: ANTONIO CASAL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 961753

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935848 Nr: 52504-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA ME, ANTONIO DE SOUZA 

JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607 MT

 Autos n.º 935848.

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 435584 Nr: 14336-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL NUNES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se 

os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 826339 Nr: 32276-27.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO DE AMORIM JUNIOR

 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: josé roberto curvo garcia 

proc.federal - OAB:mat

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Por 

conseguinte, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela concedida na 

espécie.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 da concessão da gratuidade de justiça.Expeça-se 

alvará em favor do expert para levantamento dos honorários periciais (fl. 

112v).Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.P.I.C. Cuiabá/MT, 02 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 446572 Nr: 20856-30.2010.811.0041

 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: LUIZ ADÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED., DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 . Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se 

os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 332509 Nr: 3326-81.2008.811.0041

 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: LUIZ PAULO DE CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT, CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO OLIVEIRA - 
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OAB:10155, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 Autos nº 332509 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fl. 87/87v, aduzindo, em síntese, haver contradição no citado 

comando judicial (fls. 88/89).

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, 02 de abril de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 900591 Nr: 30297-93.2014.811.0041

 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: SIRLENE BOSS MATTOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DAS CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Autos n.º 900591 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 853336 Nr: 56047-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA-ME, JOSÉ 

ROBERTO DE OLIVEIRA, ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7140-B

 Autos n.º 853336 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 31358 Nr: 2636-97.1981.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): EDY ROSALVO ALVES PEREIRA, ARLINDO DE 

ARRUDA PINTO, OTTILIA MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA 

E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSÚ 

PRATES - OAB:4.698/MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT, VERA LUCIA ALVES PEREIRA - 

OAB:1658/MT

 Autos nº 31358 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Os requerentes EDY ROSALVO ALVES PEREIRA e CARLOS EDUARDO 

MAUF PEREIRA opuseram embargos de declaração em face da decisão de 

fl. 801/802, aduzindo, em síntese, haver obscuridade e contradição no 

citado comando judicial (fls. 828/831).

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 do decisum embargado 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, 02 de abril de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1064725 Nr: 53082-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALME SANTOS DE FIGUEIREDO, CLAUDIONOR 

TEIXEIRA DOS SANTOS, IZILDA DE LOURDES E SILVA, SHIRLEI ZULEICA 

ZAPOTOCZNY QUEIROZ, RODRIGO GONÇALO DE MORAIS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 
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OAB:OAB/MT 16.276, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1064725 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte adversa, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741711 Nr: 38553-30.2011.811.0041

 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: NONDAS PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DECLARO NULA A CITAÇÃO efetivada à fl. 68 e, por 

conseguinte, determino a citação da parte requerida, a qual deverá ser 

realizada na pessoal do Procurado Federal.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1280168 Nr: 1897-30.2018.811.0041

 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: ELIZIAR EDGAR WILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça.O INSS antecipará, desde logo, os 

honorários periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por 

tratar-se de ação que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o 

INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores 

dos honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos.A citação 

ocorrerá após a juntada do laudo pericial.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 02 de abril de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001597-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. A. D. S. S. (AUTOR)

LUCIANA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

J. V. A. D. S. S. (AUTOR)

LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

B. A. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001597-85.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CLASSIFICAÇÃO E/OU 

PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCIANA 

AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, JOAO VICTOR AUGUSTO DOS SANTOS 

SILVA, BEATRIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, MARIA FERNANDA 

AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS 

SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018933-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018933-39.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROSENIL DE PAULA PAGIOLLI 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019705-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019705-02.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/ [AGREGAÇÃO, 

AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO MILITAR]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SILVIO JOSE RODRIGUES Parte Ré: RÉU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 
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sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013665-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TELOKEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013665-04.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[REINTEGRAÇÃO, SUBSÍDIOS, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: FABIO TELOKEN Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004027-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZE FERNANDES MAGALHAES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004027-10.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 3.135,33; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, Índice de 

11,98%]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEIZE 

FERNANDES MAGALHAES MORAES Parte Ré: REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 

de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003690-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MAXIMO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003690-21.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 57.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANA PAULA MAXIMO SOARES 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002962-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002962-14.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DESCONTOS INDEVIDOS, 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARIA APARECIDA SOARES CORREA DA COSTA 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 

de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010048-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010048-36.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.380.776,76; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CESSÃO DE CRÉDITO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 

LTDA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 
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do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017911-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINE MARTINS ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017911-43.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: REINE MARTINS ROCHA DE 

SOUZA Parte Ré: RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018833-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018833-84.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GILDETE NASCIMENTO DE 

JESUS Parte Ré: RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023210-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA GIACOMELLI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

NG STORE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

OP COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023210-98.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[REGIMES ESPECIAIS DE 

TRIBUTAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NEUSA 

GIACOMELLI & CIA LTDA - ME, NG STORE COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA - ME, OP COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME Parte Ré: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 

de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023487-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO CESAR CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023487-17.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ADICIONAL DE HORAS EXTRAS]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: KASSIO CESAR CARVALHO DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015609-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MONTEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015609-07.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[LICENÇA PRÊMIO, Indenização / Terço 

Constitucional]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEA 

MONTEIRO DO NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 
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sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006078-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE OLIVEIRA MENDES DE MELO MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR FOLENA DIAS DA SILVA OAB - DF52120 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006078-28.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ANULAÇÃO, ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE 

PROVAS / QUESTÕES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARIADNE OLIVEIRA MENDES DE 

MELO MARCOSKI Parte Ré: REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, 

FUNDACAO GETULIO VARGAS Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, 

pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, 

justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso 

sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 

de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008897-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008897-98.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 189.544,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PROMOÇÃO, PERDAS E DANOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RODRIGO RIBEIRO LEITE Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Visando a segura 

análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância 

aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, 

bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde 

do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016237-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ALMEIDA RIBEIRO FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016237-93.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 12.103,35; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994, Índice de 

11,98%]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANE 

ALMEIDA RIBEIRO FONTES Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de 

instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 

2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020220-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI OAB - SP0256133A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020220-03.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 51.526,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FABIO JUNQUEIRA CREPALDI 

Parte Ré: RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 3 de abril de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 227385 Nr: 34613-67.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONÍSIA APARECIDA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ENCOMIND - ENG. E 

INDUSTRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT

 Autos n.º 227385 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença de ação indenizatória ajuizada por 

DIONISIA APARECIDA CORREIA em face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ e 
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ENCOMIND – ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 662/665, as partes 

Dionísia Aparecida Correia e ENCOMIND – Engenharia Comércio e Indústria 

Ltda, noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua 

homologação e extinção do feito.

Instado o Município de Cuiabá a manifestar sobre o acordo referenciado 

(fl. 667), veio aos autos manifestar pela extinção e arquivamento do 

processo.

 É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 662/665, 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.

Defiro o requerimento de fls. 662/6658, e determino o levantamento da 

importância depositada na espécie.

 Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 971111 Nr: 9759-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYORDANO REINERS BRITO 

ALMEIDA - OAB:23.574/MT, JOSE GUILHERME CARNEIRO - 

OAB:163613, MARICIA LONGO BRUNER - OAB:231113, MILTON 

FLAVIO DE A. C. LAUTENSCHLAGER - OAB:162676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n. 971111 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade c/c pedido de antecipação de 

tutela ajuizada por PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR DE CUIABÁ – PROCON, objetivando em sede de 

antecipação de tutela a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

descrito na exordial.

Depreende-se do presente feito que, após certo trâmite processual, a 

parte autora foi inscrita em dívida ativa, relativamente ao débito em 

discussão, consoante se infere da certidão de dívida ativa acostada à fl. 

197.

 É relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso 

em 14/07/2015 efetivou a inscrição do débito objeto deste processo na 

dívida ativa, gerando a CDA 201512755.

A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é 

clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital 

para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativam, vejamos:

 “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.”

 Logo, a competência para processar o feito é da Vara de Execução 

Fiscal, por se tratar de crédito inserido em dívida ativa.

Ante ao exposto, DECLINO da competência para conhecimento e 

julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 02 de abril de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008288-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIA VEXEL FONTES OAB - MT18886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Em sendo assim, a parte autora 

deverá, no prazo de 15 dias, promover a emenda à petição inicial, a fim de 

justificar o valor dado à causa, juntar novamente os documentos que 

entender necessários, bem como comprovar a hipossuficiência alegada 

na petição inicial ou, se assim entender, que promova o recolhimento das 

custas iniciais. 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: 1016266-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS DELGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERENICE TORCATIS DOS SANTOS OAB - 015.102.031-09 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO MUNICIPAL (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Verifica-se que a parte autora informou a aquisição do 

medicamento ao ID 12418951, apresentando a prestação de contas do 

valor bloqueado. Tendo em vista que foi comprovada a aquisição do 

medicamento, com a devida prestação de contas de acordo com o art. 10 

do Provimento nº 02/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, determino a liberação do valor bloqueado por meio de alvará 

a ser transferido para a conta da DROGARIA DROGA CHICK LTDA. 

BANCO SANTANDER, Agência nº 2186, Conta Corrente nº 13001506-1, 

CNPJ: 03.223.161/0001-32. Após a liberação do alvará, intimem-se as 

partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

Estadual para vistas. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008505-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCE HELENA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA OAB - MT0009244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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Vistos, etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por CIRCE HELENA DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS. Analisando os autos, verifico que não 

constam os documentos pessoais da requerente e comprovante de 

endereço, indispensáveis à propositura da ação. Deste modo, nos termos 

do art. 321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia 

processual, faculto à parte autora emendar a inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar os documentos mencionados. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008390-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO BOTELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GALLO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. O E. STJ afetou o 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia 

elétrica. Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Intimem-se. 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-46 PROTESTO

Processo Número: 1007927-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINETE AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Diante de todo o exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os feitos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias no sistema. Intime-se. Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O 

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: 1007834-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO VELOSO E SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Portanto, determino ao 

impetrante que promova a juntada aos autos, no prazo de 15 dias, dos 

documentos relacionados nos parágrafos 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007595-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINE MORAES NARDES CORONEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Por todo o exposto, 

considerando que não há complexidade da matéria, sendo o valor da 

causa líquido e ausente a necessidade de produção de prova pericial, 

declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. ". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ARAUJO DA SILVA OAB - 844.719.802-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista a informação encartada pelo NAT ao ID 

12244661, dando conta de que a Requerente faleceu em 23/01/2018, 

intime-se o patrono da autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se juntando a certidão de óbito da requerente. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007825-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELY ALVES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Por todo o exposto, 

considerando que não há complexidade da matéria, sendo o valor da 

causa líquido e ausente a necessidade de produção de prova pericial, 

declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. ". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020218-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que a presente ação foi encaminhada a este juízo por 

dependência em razão da existência dos autos de nº 1012586-53.2017 
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que tramita nesta Vara, com as mesmas partes e mesma causa de pedir. 

Diante do exposto, antes da extinção, com fulcro no art. 10 do CPC, 

intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, esclareça a 

razão da existência outra ação com as mesmas partes e mesma causa 

pedir, requerendo o que entender necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008558-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUKO ALEX SANDRO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Ante ao exposto, o autor deverá 

promover a emenda à petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstrando ao juízo a pretensão econômica buscada e adequando o 

valor da causa em conformidade com esse valor. Decorrido o prazo com 

ou sem manifestação, conclusos. Cumpra-se. ". OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022165-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DO ESPIRITO SANTO MOSHAGE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. THAIZA DO ESPÍRITO SANTO MOSHAGE impetra o presente 

Mandado de Segurança contra ato praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ/MT, no 

qual busca em sede liminar que seja determinada a sua nomeação e posse 

no cargo de Técnico de Nível Superior - Nutrição. Conta, em resumo, que 

foi aprovada em 7º lugar no concurso regido pelo Edital nº 01/2015, 

destinado ao provimento de 08 (oito) vagas (ampla concorrência) para o 

cargo de Técnico de Nível Superior - Nutrição, com validade até 

fevereiro/2018. Alega que mesmo tendo sido aprovada dentro do número 

de vagas, os Impetrados até o momento somente convocaram 06 (seis) 

candidatos, sendo que a sexta convocada foi exonerada em 13/09/2016, 

portanto há uma vaga em aberto e a impetrante é a próxima a ser 

chamada, porém a administração se omite em realizar a sua convocação, 

o que fere seu direito líquido e certo. Com a inicial vieram documentos. É o 

relatório. Decido. Primeiramente, torno sem efeito o despacho de ID 

12497776, visto que foi lançado equivocadamente. É cediço, nos termos 

do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida 

liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Atento às supramencionadas 

considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho 

que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os 

requisitos necessários para a concessão liminar. In casu, a questão 

cinge-se na alegação da autora de ter sido aprovada em concurso na 7ª 

colocação para o cargo de Técnico de Nível Superior - Nutrição, cujo 

certame foi regido pelo Edital nº 01/2015, e se encontra com prazo de 

validade vigente até fevereiro/2018, se omitindo a administração pública 

em sua nomeação. Pois bem. Em que pese a bem formulada peça 

introdutória, não vislumbro neste momento a fumaça do bom direito e nem 

o perigo de dano irreparável. Isso porque o aludido concurso ainda se 

encontrava dentro do prazo de validade quando da impetração, o que 

demonstra que a Impetrante poderia vir a ser nomeada no curso da 

vigência do certame, que ainda pode ser prorrogado por mais dois anos, 

conforme edital. Não há informações de contratação precária ou 

preterição, o que poderia ensejar o provimento judicial, bem como 

informação de eventual prorrogação do certame ou de possível nomeação 

da impetrante. No mais, compete à Administração Pública proceder às 

nomeações, observada a disponibilidade orçamentária, interesse e 

necessidade de serviço. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar, por não 

vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. 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). Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026332-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA PASCOA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Prestei as informações através do Oficio nº. 26/2018/GAB 3ª 

VEFP na presente data, referente à decisão do Agravo de Instrumento nº. 

1011476-45.2017.8.11.0000 – Capital, juntado aos autos. O E. STJ afetou 

o EREsp 1.657.156/RJ ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a obrigatoriedade de fornecimento, pelo 

Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria nº 2.982/2009 do 

Ministério da Sáude (Programa de Medicamentos Excepecionais do SUS). 

Diante disso e considerando que o referido decisum suspendeu a 

tramitação de referidos processos, com fundamento no art. 982, I do CPC, 

este feito permanecerá com o seu processamento suspenso até o 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, 

pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela 

Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em 

caso de decisão fundamentada do relator do recurso em sentido contrário 

(art. 980 e seu parágrafo único do CPC). Notifiquem-se as partes para 

tomar conhecimento da decisão superior, que manteve os efeitos da 

liminar indeferida, e da suspensão dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004599-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA REIS REGIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO OAB - MT0017483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RENATA 

REIS REGIS contra ato dito coator praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 

CUIABÁ, objetivando em sede liminar a sua imediata nomeação e posse no 

cargo de Fisioterapeuta – S31. Conta a Impetrante que logrou êxito em 

participar do certame regido pelo Edital nº 001/2012/PMC/MT, para o cargo 

de Fisioterapeuta – S31, restando classificada na 5ª colocação, sendo o 

mesmo para o provimento de 02 (duas) vagas de ampla concorrência. 

Relata que o concurso esteve vigente até 10/05/2016, e que foram 

convocados os dois primeiros aprovados. Relata que a 2ª colocada foi 

exonerada, por essa razão o terceiro colocado foi convocado, deixando 

transcorrer o prazo sem tomar posse. A 4ª colocada manifestou o 

desinteresse em tomar posse, sendo a impetrante a próxima a ser 

convocada, porém o impetrado publicou novo edital (01/2014) para o 

provimento de 51 (cinquenta e uma) vagas para o mesmo cargo em que a 
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impetrante está classificada em quinto lugar, se omitindo em nomeá-la. 

Pondera que a 10ª colocada tomou posse por meio de liminar deferida nos 

autos no Mandado de Segurança nº 0500018-33.2015, desrespeitando a 

ordem cronológica de classificação e ferindo também o seu direito líquido e 

certo. Com a inicial vieram documentos. Foi postergada a análise da liminar 

para após a manifestação da autoridade coatora (ID 1421906). A 

autoridade coatora prestou informações ao ID 4485169. O douto 

magistrado da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública determinou a 

redistribuição dos autos tendo em vista não haver conexão com os autos 

de nº 05000-18.2015.8.11.0041 (ID 5001763). É o relatório. Decido. É 

cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a 

concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes 

requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus 

boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Atento às 

supramencionadas considerações e às especificidades da presente 

situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de 

cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão liminar. In 

casu, a questão cinge-se na alegação da autora de ter sido classificada 

em concurso na 5ª colocação para o cargo de Fisioterapeuta – S31, cujo 

certame foi regido pelo Edital nº 001/2012/PMC/MT, deixando de ser 

nomeada apesar da nomeação por ordem judicial da 10ª colocada e da 

abertura do Edital 001/2014 destinado ao provimento de vários cargos, 

entre eles o de fisioterapeuta durante a validade do certame. Compulsando 

os autos e os documentos acostados, verifica-se que ao contrário do 

alegado pela Impetrante, o certame fazia previsão de 02 (duas) vagas de 

ampla concorrência, além de formação de cadastro de reserva. Conforme 

edital de homologação, a Impetrante foi classificada em 5º lugar, estando, 

portanto, fora do número de vagas para provimento imediato previstas no 

edital inaugural. 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. No caso concreto, a Impetrante está classificada fora 

do número de vagas previstas em edital. Vale ressaltar que o referido 

certame cessou a validade em maio/2016, não havendo assim o periculum 

in mora. Ademais, estando a Impetrante apenas classificada para cadastro 

de reserva, compete à Administração Pública proceder às nomeações, 

observada a disponibilidade orçamentária, interesse e necessidade de 

serviço. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. 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). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007437-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007437-42.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PANTANAL VIGILANCIA E 

SEGURANCA LTDA - EPP REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 

Vistos. Com o objetivo de analisar adequadamente a controvérsia posta, 

faculto à Requerente a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junte aos autos a Certidão Positiva de Débitos expedida 

pelo Município de Cuiabá, acompanhada do extrato demonstrativo dos 

débitos pendentes. Intime-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008507-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N.A. VIANA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008507-94.2018.8.11.0041 AUTOR: N.A. VIANA EIRELI - ME RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte Requerente para 

sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 

(quinze) dias, sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do 

Código de Processo Civil). Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008359-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIOSA MARTINS OAB - MG72269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1008359-83.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 192.577,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ANULAÇÃO DE DÉBITO 

FISCAL]. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008359-83.2018.8.11.0041 AUTOR: TRANSPORTADORA GIACCHERO 

LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte 

Requerente para sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária 

no prazo de 15 (quinze) dias, sujeito ao cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do Código de Processo Civil). Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008547-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos e etc. Em observância à Portaria n°. 1.135/2011/PRES, 

ao Provimento n. 02/2015-CGJ e ainda, por cautela, entendo ser 

imprescindível, prefacialmente, a oitiva do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para apreciação do pedido de liminar. 1 - Assim, dê-se vistas dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para que emita parecer técnico acerca da 

matéria, para tanto consigno o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 2 - 

Após, faculto a parte autora, no prazo legal, a juntada do instrumento de 

procuração outorgado ao seu patrono, sob as penas da lei. Intime-se. 

Cumprida a primeira providência, venham-me os autos conclusos para 

apreciação do pedido liminar. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003299-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORAIS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003299-32.2018.8.11.0041 AUTOR: PAULO MORAIS FERNANDES RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Prossiga-se, nos moldes da decisão 

anterior, com a citação do réu para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal. Intime-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002575-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO DE CASTRO (IMPETRANTE)

ANDREA NARDES DE PAULA (IMPETRANTE)

LUCIANA ALVARENGA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002575-28.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ANDREA NARDES DE PAULA, 

LUCIANA ALVARENGA DE SOUZA, PATRICIA CARVALHO DE CASTRO 

IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT Vistos. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita às impetrantes. Intimem-se. 

Prossiga-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 879890 Nr: 16693-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - APROSOJA/MT, FEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARICA - OAB:PROC. EST

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por 

ausência de interesse processual decorrente da inadequação da via 

eleita, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do 

artigo 485, VI, c/c § 3º, do Código de Processo Civil.Condeno as 

Requerentes ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa, a ser suportado pelos vencidos em igual proporção.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de estilo. P.R.I.Cuiabá, 2 de abril de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 457071 Nr: 27538-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA CYNARA DE FIGUEIREDO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 27538-98.2010.811.0041 – Cód. 457071

Exequente: Celma Cynara de Figueiredo Barros.

Executado: Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

HOMOLOGO os valores apresentados às fls. 131/142 para que operem 

seus jurídicos e legais efeitos, para sanar a falha processual apontado 

pelo causídico da parte autora.

 Concomitantemente, manifeste-se o exequente no prazo de 15 (quinze) 

dias, para informar se houve o pagamento de seu crédito, ficando 

advertido que o silêncio importará na quitação do débito.

Às providências.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 413573 Nr: 2497-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 2497-32.2010.811.0041 - CÓDIGO: 413573

Vistos e etc.

Manifeste-se o exequente no prazo de 15 (quinze) dias, para informar se 

houve o pagamento de seu crédito, ficando advertido que o silêncio 

importará na quitação do débito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 375797 Nr: 11999-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁUCIA REGINA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 2009/200 - CÓDIGO: 375797

Vistos e etc.

Nos termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte AUTORA acerca da 

ulterior petição formulada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Após, cls.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 04 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 755683 Nr: 7730-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÍSSA KARIN GEHRING - OAB:, 

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo nº 7730-39.2012.811.0041 – Cód. 755683

Vistos e etc.

Pedido aviado pela Fazenda Pública solicitando o levantamento dos 

valores vinculados na presente.

Por cautela, a Secretaria Unificada certificou a existência de numerários 

vinculados ao feito no valor disponível de R$ 6.025,65 (seis mil e vinte e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos), consoante documento de fls. 

215.

Dessa forma, AUTORIZO, a imediata expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor total depositado nestes autos em favor do Estado 

de Mato Grosso, no valor supramencionado.

Concretizado a determinação supra, intimem-se os requeridos, para, 

querendo, postularem o que entender necessário.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os 

autos, sem necessidade de nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 847111 Nr: 50659-53.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEDITO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

PROCESSO Nº 50659-53.2013.811.0041 - CÓDIGO: 847111

Embargante: Estado de Mato Grosso.

Embargado: José Benedito de Rezende.

Vistos etc.

Subam os autos ao E. Tribunal de Justiça para julgamento do recurso 

interposto, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste 

juízo (artigo 1.010, § 3º, NCPC).

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 951585 Nr: 726-43.2015.811.0041

 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: JACI WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Ação Obrigação de Fazer n.º 726-43.2015.811.0041 - Cód. 951585

Requerente: Jaci Wagner.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Tendo em vista o aviso constante no sistema APOLO, acusando que 

existe pendência na juntada de documentos, retornem os autos à 

Secretaria Unificada para regularização do feito.

Após, façam-me conclusos para novas deliberações.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 930628 Nr: 49629-46.2014.811.0041

 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: MIKA DA AMAZONIA LTDA, LUIS ANTÔNIO NOVAES 

DESIDÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MÉLON DE SOUZA 

NEVES - OAB:18608/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - OAB:7242, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROMES JÚLIO TOMAZ (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:MT 3791/O

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1021994 Nr: 32909-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 32909-67.20145.811.0041 – Cód. 1021994

Vistos e etc.

Inicialmente, certifique-se acerca do trânsito em julgado da sentença 

prolatada.

Devidamente certificado, cumpra-se as determinações abaixo.

1 - Intime-se o Executado para que, nos termos do art. 536 do CPC e no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao cumprimento da ordem nos termos 

do dispositivo da r. sentença de fls. 78-verso, para proceder integralmente 

com as determinações emanadas no dispositivo da sentença.

2 - Caso positivo, havendo o cabal cumprimento do édito sentencial acerca 

do enquadramento, intime-se o Estado de Mato Grosso para comprovar e 

justificar tal providência, trazendo os documentos comprobatórios que 

entender necessário, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por derradeiro, diga a parte adversa.

Às providências.

 Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 746317 Nr: 43522-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DOS REIS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, PROCURADOR GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397, DAYANA SANTOS - OAB:20.167, MARCIO RIBEIRO 

ROCHA - OAB:13281/O, MARIANA FONSECA CORREIA - OAB:22.038-O, 

VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLAVIO DE GODOI 

(PROCURADOR GERAL DA AL/MT) - OAB:P. GERAL AL/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PROCESSO Nº 43522-88.2011.811.0041 - CÓDIGO: 746317

Vistos e etc.

Dá análise dos autos, determino:

1 - Retifique-se na Secretaria Unificada da Fazenda Pública e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de Execução 

de Sentença, nos termos do artigo 706 c/c, 1.028, §4º da CNGC/MT.

 2 - Proceda-se como determinado à fl. 4253, atualizando-se, também, os 

dados dos patronos do credor, com as devidas anotações.

3 - Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

exequente, fls. 296/297, no que se refere a liquidação de sentença, 

intime-se o ente público-executado, na pessoa de seu representante legal, 

para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 02 de abril 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 462150 Nr: 30845-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIA DIAS DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 30845-60.2010.11.0041 - CÓDIGO: 462150

Exequente: Jucinéia Dias de Godoy.

Executado: Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

Em observância ao disposto no art. 10 do CPC/2015, manifestem-se as 

partes, requerendo o que entender de direito, para tanto, consigno o prazo 

de 15 (quinze dias).

Com ou sem manifestação, decorrido o prazo assinalado, encaminhem-se 

os autos ao ARQUIVO, sem necessidade de nova conclusão.

Às providências.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 381152 Nr: 17502-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 17502-31.2009.811.0041 - CÓDIGO: 381152

Vistos e etc.

Em atenção ao petitório de fls. 424/424-verso, manifeste-se o executado 

acerca da insurgência elencada pelo ente público, para tanto, consigno o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 376819 Nr: 13001-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RODRIGUES, MARIA DOS ANJOS DE 

A.BEZERRA, MARIA ELISA BUFULIN GONÇALVES, MARIA ESTELA 

PINHEIRO, MARIA EUDES BARBOSA, MARIA ELOISA SANTIAGO 

GUIMARAES, MARIA GOUVEIA LARA, MARIA EXPEDITA GREGORIO DOS 

SANTOS, MARIA FELIZARDA GUIMARAES GOUDINHO, MARIA FERREIRA 

DE ASSIS, MARIA FLORA DA SILVA WEBER, MARIA GONÇALVES DOS 

SANTOS, MARIA IGNES GONÇALVES, MARIA JOQUEBEDE LEITE MENDES, 

SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, 

MARIA JOSÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCESSO Nº 376819

Exequente: Maria do Carmo Rodrigues e outros.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença oposto por MARIA DO CARMO 

RODRIGUES E OUTROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

consistente no recebimento de valores da condenação principal e a título 

de verbas sucumbenciais.

O causídico dos exequentes apresentou planilha de cálculo atualizada 

perfazendo a quantia total de R$ 34.830,46 (trinta e quatro mil e oitocentos 

e trinta reais e quarenta e seus centavos), decorrente da condenação do 

crédito principal de forma individualizada.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não se opôs aos 

cálculos, manifestando pela sua concordância.

É a síntese do necessário. Fundamento e Decido.

Apresentados os cálculos pelo exequente às fls. 366/446, informa 

minuciosamente o valor devido pelo executado.

 Assim, HOMOLOGO os valores apresentados para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada à Resolução nº 115 do CNJ e Provimento nº 

11/2017 do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

determino a expedição dos respectivos RPV’s nos valores apontados à 

fls. 371, em consonância com a tabela demonstrativa, individualizando os 

ofícios requisitórios.

 Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

Cuiabá-MT, 19 de março de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 334411 Nr: 4971-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT, JUARI JOSÉ REGIS JÚNIOR - OAB:10.435/MT, 

NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.OBSERVAÇÃO:Os novos cálculos serão 

atualizados somente do período de 03/2003 até o mês de 12/2007, 

conforme contemplado no édito sentencial, ratificado pelo v.acordão (fls. 

398), em relação as verbas honorarias serão elaborados em 

concordância com os termos supra explanados.Sem custas. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão 

ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). 

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e 

anotações de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. 

I.Cuiabá-MT, 2 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 987050 Nr: 17174-91.2015.811.0041

 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: WELLINGTON BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

revogo a liminar anteriormente concedida.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o depósito, 

expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

expert.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 02 de abril de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 882037 Nr: 18046-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZAN PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o depósito, 

expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

expert.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 02 de abril de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 757021 Nr: 9167-18.2012.811.0041

 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: ELIZABETE DE CASTRO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ a efetuar o depósito dos 

valores devidos a título de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço relativo ao período laborado (02.01.2004 a 15.07.2011), 

devidamente acrescidos dos consectários legais previstos pela legislação 

específica.Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 3º, 

I, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto 

no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo 

para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1033406 Nr: 38320-91.2015.811.0041

 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: SANDRA CRISTINA BALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUSA - 

OAB:MT/ 12.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:a) condenar o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS – Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço relativo ao período laborado 

(01.03.2012 a 03/03/2015), devidamente acrescidos dos consectários 

legais previstos pela legislação específica; b) condenar o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, acrescidas de 

1/3 constitucional, devidamente atualizado pelos juros da caderneta de 

poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E 

(Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o 

efetivo pagamento.Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário por 

força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as 

sempre respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1050494 Nr: 46656-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO DE SIQUEIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

PROC MUNICIPIO - OAB:19398

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:a) condenar o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ a efetuar o depósito dos valores devidos a título de FGTS – Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço relativo ao período laborado (2007 a 

2012), devidamente acrescidos dos consectários legais previstos pela 

legislação específica;b) condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento 

de saldo de salário referente a janeiro de 2008 (R$1.800,00), décimo 

terceiro salário e férias, acrescidas de 1/3 constitucional, devidamente 

atualizados pelos juros da caderneta de poupança a partir da citação e 

correção monetária pelo IPCA-E (Julgamento do RE n. 870947) desde a 

data de cada vencimento, até o efetivo pagamento, devendo ser 

observado ainda o período alcançado pela prescrição quinquenal.Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do 

CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no 

artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para 

recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas 

homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 

de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 320078 Nr: 22136-41.2007.811.0041

 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: ELIAS RIBEIRO DE ALENCAR, VERA LUCIA MENDES DE 

ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGSUTO CEZAR MORENO 

PESSOA - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo CivilCondeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 02 de abril de 2018. 

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 940775 Nr: 55049-32.2014.811.0041

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS DO DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Isto posto, ante a perda superveniente do interesse processual, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 2 de abril de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1050266 Nr: 46560-69.2015.811.0041

 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: ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA, MARCELA CURADO 

MORAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

Cuiabá, 02 de abril de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 911731 Nr: 37986-91.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO DE ALENCAR TAQUES, SILMA 

GONÇALVES PONCE CORREA DA COSTA, LUIZ REI DE PAULA, JOSÉ 

BENEDITO AGUIAR, ENEDIR RODRIGUES MATEUS, WALDEMAR DE 

ARAUJO COSTA FILHO, JUSSARA GOMES PEDROSO DE OLIVEIRA, JOSE 

GUILHERME DOS SANTOS, BENILDES SILVA PENHA, EDENILDA MARTINS 

DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 

GUARANTÃ DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MARCELO MARTINS FERREIRA - OAB:187.842, TIAGO 

BOMBONATO ASSUNÇÃO - OAB:SP 301.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos.

Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, fazendo-se 

grafar as homenagens deste juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 814280 Nr: 20754-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO LEAL DOS SANTOS, CLEUZA RODRIGUES 

DOS SANTOS, JOSE LEAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 856726 Nr: 58985-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE LOMBARDI DE MORAIS, MARINILZA CHAVES 

TIODOLINO, NILCEIA FERNANDES DE FARIA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI LUIZ PEREIRA 

RAIMONDI - OAB:6796, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - OAB:6796 
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OAB/MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - OAB:15.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos.

Certifique-se a secretaria acerca da tempestividade da Impugnação à 

Execução.

Em caso positivo, intime-se o Exequente para manifestação.

Em caso negativo, concluso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005343-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(IMPETRANTE)

CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE OAB - MT0013821A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005343-24.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: COPACEL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA, CALCARIO MATO GROSSO 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS 

DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DO ESTADO DO MATO GROSSO/MT 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por Copacel – Indústria e Comércio de Calcário e Cereais Ltda. e 

Calcário Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda. em face do Gerente de 

Fiscalização dos Segmentos de Comunicação e Energia da SEFAZ/MT, 

vindicando a concessão de liminar para suspender a cobrança do ICMS 

incidente sobre o adicional decorrente da implementação do Sistema de 

Bandeiras Tarifárias de energia elétrica. Aduzem, em síntese, que a 

cobrança do adicional de bandeira tarifária não está atrelada ao consumo 

de energia elétrica, razão pela qual não pode sofrer a incidência do ICMS. 

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. 

Inicialmente, transcrevo breve excerto extraído do sítio eletrônico da 

ANEEL explanando as diferenças entre as Tarifas de Energia e as 

Bandeiras Tarifárias, in litteris: “As tarifas representam a maior parte da 

conta de energia dos consumidores e dão cobertura para os custos 

envolvidos na geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, 

além dos encargos setoriais. As bandeiras tarifárias, por sua vez, 

refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica. Dependendo 

das usinas utilizadas para gerar a energia, esses custos podem ser 

maiores ou menores. Antes das bandeiras, essas variações de custos só 

eram repassadas no reajuste seguinte, um ano depois. Com as bandeiras, 

a conta de energia passa a ser mais transparente e o consumidor tem a 

informação no momento em que esses custos acontecem. Em resumo: as 

bandeiras refletem a variação do custo da geração de energia, quando ele 

acontece. Quando a bandeira está verde, as condições hidrológicas para 

geração de energia são favoráveis e não há qualquer acréscimo nas 

contas. Se as condições são um pouco menos favoráveis, a bandeira 

passa a ser amarela e há uma cobrança adicional, proporcional ao 

consumo, na razão de R$ 2,50 por 100 kWh (ou suas frações). Já em 

condições ainda mais desfavoráveis, a bandeira fica vermelha e o 

adicional cobrado passa a ser proporcional ao consumo na razão de R$ 

4,50 por 100 kWh (ou suas frações). A esses valores são acrescentados 

o s  i m p o s t o s  v i g e n t e s . ”  ( F o n t e : 

http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias) Com efeito, as bandeiras 

tarifárias constituem verdadeiro elemento essencial do custo real 

necessário para que a energia elétrica possa ser entregue aos 

consumidores, compondo o preço final da operação, razão pela qual, ao 

menos em tese, é devida a incidência do ICMS, por força do disposto no 

artigo 9º, § 1º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e no artigo 34, § 9º, do 

ADCT. Nesse sentido, os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS 

SOBRE A "TUST" E A "TUSD". INCIDÊNCIA. BANDEIRA TARIFÁRIA. 

ALÍQUOTA DE 25%. ALEGAÇÃO DE QUE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

VIOLA O PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE DO 

SERVIÇO OU PRODUTO. INOCORRÊNCIA. 1. O ICMS incide sobre as 

operações de circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços. 

Por força do art. 9º, § 1º, inc. II, da LC nº 87/96, bem como do disposto no 

art. 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, 

o ICMS, na distribuição de energia elétrica, é calculado sobre o preço 

praticado na operação final. Em se tratando de energia elétrica, o valor da 

operação (diga-se, o preço da energia elétrica), corresponde ao valor da 

entrega dessa energia ao consumidor final, uma vez que, consoante 

precisa lição de Roque Antonio Carrazza, a energia elétrica não é bem 

passível de ser "estocado" para posterior revenda aos interessados. 

Assim, a fixação da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica 

destinada ao consumidor final deve englobar o custo da cadeia produtiva, 

o que apanha os custos de transmissão e de distribuição (TUST e TUSD). 

Até porque, a mera geração de energia elétrica em si, não permite o 

consumo pelo consumidor final, pois é preciso que a energia chegue a ele. 

2. Pelos mesmos motivos, ou seja, porque o art. 9º, § 1º, inc. II, da LC nº 

87/96 e o art. 34, § 9º, do ADCT, prevêem que o imposto será cobrado 

sobre o preço praticado na operação final, bem como porque as etapas de 

produção, transmissão e distribuição são necessárias para que a energia 

elétrica possa ser entregue aos consumidores de modo que o custo 

dessas fases é dela indissociável, não há como afastar a incidência do 

ICMS sobre BANDEIRA TARIFÁRIA, a qual é simplesmente mais um 

elemento desse custo real e necessário para fazer-se chegar a energia 

elétrica ao consumidor. (...) (Apelação Cível Nº 70075598912, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 16/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ICMS. BANDEIRA TARIFÁRIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS 

SOBRE AS TARIFAS DE FIO (TUST E TUSD). PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE 

E ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA. 1. BANDEIRA 

TARIFÁRIA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A bandeira tarifária é 

mecanismo para adequar o preço ao custo da geração. Em suma, quando 

baixam as reservas hídricas, são acionadas as usinas termoelétricas para 

evitar a falta de energia, cujo custo é maior, o qual é repassado ao preço, 

por sua vez base de cálculo do ICMS. E os consumidores são alertados, 

portanto, há transparência. Se existe algo errado no sistema de bandeira 

tarifária, deve ser arguido contra a União, e não o Estado. (...) (Apelação 

Cível Nº 70075702282, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Irineu Mariani, Julgado em 14/03/2018) Desse modo, por que 

ausente o fumus boni juris, é de rigor o indeferimento da liminar. Isto posto, 

indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora 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. Revogo o 

despacho referente ao Id. 12037703, eis que inaplicável ao caso concreto. 

Intimem-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007824-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE CERUTTI BETIOLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1007824-57.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/[LIBERAÇÃO DE VEÍCULO 

APREENDIDO]. Partes do processo: Parte Autora: IMPETRANTE: JEANE 

CERUTTI BETIOLI Parte Ré: IMPETRADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança, impetrado por JEANE 

CERUTTI BETIOLI com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-MT, objetivando a concessão de 

liminar que determine à Autoridade Coatora que restitua ao Impetrante, 

imediatamente, o veículo TOYOTA/COROLLA GLI FLEX, PLACAS BFZ - 

9147, RENAVAM nº 461802856. O impetrante aduz que com seu 

consentimento, emprestou o veículo ao Sr. Wattyla que ao trafegar foi 

abordado em uma barreira de fiscalização pelas autoridades 

responsáveis, sendo o veículo recolhido ao pátio do DETRAN no município 

de Sinop/MT, em razão do condutor não portar o CRVL – Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo válido, nos termos do art. 230, V da 

Lei 9.503/1997 (CTB). Ressalta ainda que, buscou demonstrar aos 

agentes estatais que todas as taxas e impostos estavam quitados, 

todavia, seus argumentos não foram considerados e seu veículo foi retido 

e guinchado para o pátio. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com a liberação do veículo descrito na exordial, pois os 

documentos estão devidamente pagos. Com a inicial apresentou os 

documentos encartados digitalmente. É o relatório. Fundamento e 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. Como se sabe, a medida liminar não é concedida 

como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento 

acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de 

dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o 

ato coator até a apreciação definitiva da causa, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Dispõe ainda a 

supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida (...)”. Sobre o teor do direito a ser 

demonstrado, para deferimento de liminar em mandado de segurança, a 

legislação de regência impõe a demonstração da coexistência pacífica de 

dois requisitos, a saber: “a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao 

direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – 

fumus boni juris e periculum in mora.” Analisando sumariamente os fatos e 

os fundamentos expostos, pude constatar que não há demonstração do 

requisitos que sopesam o periculum in mora, vislumbrando dos autos que 

o veículo em referência já trafegava pelo período de 02 (dois) anos sem a 

devida transferência veicular obrigatória, em dissonância com o art. 123, I, 

§1º do CTB que preconiza, in verbis: “Art. 123. Será obrigatória a 

expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for 

transferida a propriedade; [...] § 1º No caso de transferência de 

propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências 

necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 

Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências 

deverão ser imediatas.” Pelo exposto, incumbe ao comprador a obrigação 

de efetuar a transferência da titularidade do automóvel perante o órgão 

competente, conforme determina o art. 123 do CTB, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o que demonstra desídia no cumprimento da medida de sua única e 

exclusiva responsabilidade, trafegando com o veículo portando o CRLV do 

ano/2015, inclusive sem efetuar a transferência, motivos que levaram a 

apreensão do bem. Por tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. 

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). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de abril de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA (AUTOR)
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DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021707-42.2016.8.11.0041 AUTOR: CURTUME ARAPUTANGA S.A. - 

CURTUARA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Declaro minha 

suspeição superveniente para atuar no presente feito, por motivos de foro 

íntimo. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal para 

prosseguimento, com a imediata adoção das providências de estilo - de 

tudo informando o d. Juiz substituto. Intime-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007857-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007857-47.2018.8.11.0041 AUTOR: VALDETE MARIA DA CONCEICAO 

RÉU: MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação Ordinária de 

Cobrança proposta por Valdete Maria da Conceição em face do Município 

de Acorizal, pugnando pela condenação deste ao pagamento da verba 

denominada Incentivo Adicional de Assistência Financeira Complementar. 

Atribuiu à causa o valor certo e determinado de R$ 5.070,00, 

correspondente ao montante a que entende ter direito. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores da ação, 

em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a 

competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério 

econômico previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de 

elencar expressamente as matérias que escapam ao âmbito de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol 

taxativo contido no § 1º do art. 2º. Por fim, a última delimitação imposta 

pelo legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida no art. 

5º da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que a resolução do caso 

em apreço envolve, em tese, apenas matéria de direito e, eventualmente, a 

produção de prova documental, não exigindo a produção de provas 

complexas. Não obstante, cumpre destacar que embora inserido no 

microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda 
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Pública possui regras peculiares, previstas em lei própria, que admite a 

produção de provas complexas. Por força das normas postas na Lei nº 

9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais 

não admitem a produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito 

de que o Juizado Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo 

procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois embora os Juizados 

Especiais Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública também 

integrem o microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por 

leis próprias, com peculiaridades específicas, admitindo a produção de 

provas complexas. Embora seja de competência dos Juizados Especiais 

(Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das causas de “menor 

complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de 

que a aferição dos contornos dessa expressão indeterminada ficou sob a 

responsabilidade do legislador ordinário, sendo tal matéria dirimida no 

âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o seguinte precedente: 

“Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de sua competência: 

exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação das "causas cíveis 

de menor complexidade" e dos "crimes de menor potencial ofensivo", a 

serem confiados aos Juizados Especiais, constitui matéria de Direito 

Processual, da competência legislativa privativa da União. 2. Dada a 

distinção conceitual entre os juizados especiais e os juizados de 

pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, Brossard), aos 

primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que outorga 

competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da 

Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser 

utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do elucidativo voto 

proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, 

onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois 

parâmetros – valor e matéria – para que uma ação possa ser considerada 

de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do 

Juizado Especial Cível. Existem apenas dois critérios para fixação dessa 

competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 

que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia.” Referido julgado restou assim 

ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 

2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor 

e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova 

pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados 

especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 

2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 

18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta 

Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis 

para registrar que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior 

Tribunal de Justiça, não encontrei, até a presente data, qualquer acordão 

que afirme o contrário do paradigma supracitado, ou seja, que a 

complexidade da matéria ou prova seja elemento delimitador da 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela 

Lei n.º 12.153/09. Malgrado os julgados acerca da competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública sejam mais escassos no âmbito dos Tribunais 

Superiores, na medida em que a lei que o regulamentou foi editada no ano 

de 2009, sua situação se assemelha aos Juizados Especiais Federais, 

cuja regulamentação ocorreu no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, 

que também estipulou a competência absoluta deste (art. 3º, § 3º). Quanto 

a este, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e 

remansosa no sentido de admitir que a complexidade da matéria ou das 

provas a serem produzidas é irrelevante para efeitos de fixação de 

competência, como se pode observar dos seguintes julgados: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

“PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO 

E MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO 

E DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária 

é inferior ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da 

Lei 10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no 

rol das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a ser 

analisada. Data maxima venia, além de importar em franca violação aos 

dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, pois, ao assim agir, o julgador estaria criando uma 

exceção que o próprio legislador não previu, inovando em matéria de 

competência absoluta e afrontando acórdão prolatado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme demonstrado alhures. Ademais disso, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla no rol exemplificativo previsto em seu art. 1º, § 1º, incisos IX e 

X, a competência deste para processar e julgar ações dessa natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IX – 

anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não 

fazer; X – indenizatórias;” Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 

12.153/09, o Tribunal de Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, 

não podendo inovar ou extrapolar os limites contidos na norma de 

regência. Portanto, considerando que o valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, que as partes atendem aos requisitos 

previstos no art. 5º da Lei nº 12.153/09 e que a matéria em apreço não se 

insere nas vedações contidas no § 1º do art. 2º da referida lei, impõe-se o 

declínio da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, consoante os seguintes precedentes: Decisões 

monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes 

recursos: (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 146.886 - SC 

(2016/0141999-3) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA); (CONFLITO DE 
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COMPETÊNCIA Nº 147.103 - SC (2016/0155425-4) RELATOR : MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS); (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 140.011 - SC 

(2015/0099429-7) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES); 

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 134.761 - RO (2014/0164766-6) 

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES); (CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 138.231 - RO (2015/0010982-4) RELATOR : MINISTRO 

SÉRGIO KUKINA). “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE 

MONTENEGRO. AGENTE ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DO PERÍODO DE 

FÉRIAS VENCIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA 

COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 

887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009. A competência para o exame do feito é do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, tendo em vista que ajuizado após a instalação do 

JEFP na comarca de origem. Competência absoluta do JEFP art. 2º, da Lei 

nº 12.153/2009, valor inferior a 60 salários mínimos, não se enquadrando, 

o caso em tela, em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma 

legal. Sentença proferida no âmbito da Justiça Comum desconstituída, de 

ofício, pois reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública para o julgamento do feito, cabendo, assim, à Turma Recursal da 

Fazenda Pública o exame do recurso inominado aviado pela parte autora, 

porquanto convalidada a sentença anteriormente proferida pelo Juizado 

Especial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA MONOCRATICAMENTE, 

RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO APELO.” (Apelação Cível Nº 

70072362957, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 01/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRETE. REVISÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 

887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009. 1. É da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em 

primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca, 

observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 

12.153/2009. 2. Verifica-se que estão presentes, na hipótese dos autos, 

todos os pressupostos de atração da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, quais sejam, o valor atribuído à causa abaixo do patamar 

legal, a qualidade das partes, a ação não estar incluída nos casos de 

exclusão da competência e a instalação do JEFP na Comarca. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA, FACE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM QUE 

PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível Nº 70070136486, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, 

Julgado em 31/08/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos 

precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que 

determinaram o processamento e julgamento de causas que demandavam 

a produção de provas ou a análise de matérias complexas perante as 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e 

abalizados precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, 

confirmam que a complexidade da matéria ou prova não são critérios 

delimitadores de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

demonstrando que compete a este processar e julgar a ação de cobrança 

e indenização ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos 

casos em que os elementos identificadores da ação se amoldem aos 

preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007881-75.2018.8.11.0041 AUTOR: DENIZO CARLOS DE ASSUNCAO 

RÉU: MUNICIPIO DE ACORIZAL ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO 

Numero do Processo: 1007881-75.2018.8.11.0041 AUTOR: DENIZO 

CARLOS DE ASSUNCAO RÉU: MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por Denizio Carlos de 

Assunção em face do Município de Acorizal, pugnando pela condenação 

deste ao pagamento da verba denominada Incentivo Adicional de 

Assistência Financeira Complementar. Atribuiu à causa o valor certo e 

determinado de R$ 5.070,00, correspondente ao montante a que entende 

ter direito. É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os 

elementos identificadores da ação, em especial, o valor da causa, a 

natureza das partes e a matéria analisada, entendo que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, 

ante a competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 

12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Consoante se observa 

da dicção do artigo supracitado, o legislador valeu-se da tipicidade aberta 

para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as “causas 

cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com 

efeito, além do critério econômico previsto no caput do artigo supracitado, 

o legislador cuidou de elencar expressamente as matérias que escapam 

ao âmbito de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

moldes do rol taxativo contido no § 1º do art. 2º. Por fim, a última 

delimitação imposta pelo legislador diz respeito à natureza jurídica das 

partes, contida no art. 5º da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que 

a resolução do caso em apreço envolve, em tese, apenas matéria de 

direito e, eventualmente, a produção de prova documental, não exigindo a 

produção de provas complexas. Não obstante, cumpre destacar que 

embora inserido no microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública possui regras peculiares, previstas em lei 

própria, que admite a produção de provas complexas. Por força das 

normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, os quais não admitem a produção de provas tidas por 

complexas, criou-se o mito de que o Juizado Especial da Fazenda Pública 

se sujeita ao mesmo procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois 

embora os Juizados Especiais Federais e os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública também integrem o microssistema dos Juizados 

Especiais, estes são regidos por leis próprias, com peculiaridades 

específicas, admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de 

competência dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o 

julgamento das causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal 

Federal já se manifestou no sentido de que a aferição dos contornos 

dessa expressão indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador 

ordinário, sendo tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A 

propósito do tema, o seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais: definição de sua competência: exigência de lei federal. 1. Os 

critérios de identificação das "causas cíveis de menor complexidade" e 

dos "crimes de menor potencial ofensivo", a serem confiados aos 

Juizados Especiais, constitui matéria de Direito Processual, da 

competência legislativa privativa da União. 2. Dada a distinção conceitual 

entre os juizados especiais e os juizados de pequenas causas (cf. STF, 

ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 
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24, X, da Constituição, que outorga competência concorrente ao 

Estado-membro para legislar sobre o processo perante os últimos. 3. 

Conseqüente plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade de lei 

estadual que, antes da L. federal 9.099, outorga competência a juizados 

especiais, já afirmada em casos concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, 

Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 75.308, Sanches): suspensão cautelar 

deferida.” (ADI 1807 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal 

Pleno, julgado em 23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT 

VOL-01913-01 PP-00052) Portanto, diante do caráter absoluto da 

competência prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da 

causa e a matéria podem ser utilizados como critérios para fixação de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, 

transcrevo trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman 

Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para 

que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Malgrado os julgados 

acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública sejam 

mais escassos no âmbito dos Tribunais Superiores, na medida em que a lei 

que o regulamentou foi editada no ano de 2009, sua situação se 

assemelha aos Juizados Especiais Federais, cuja regulamentação ocorreu 

no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, que também estipulou a 

competência absoluta deste (art. 3º, § 3º). Quanto a este, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e remansosa no sentido de 

admitir que a complexidade da matéria ou das provas a serem produzidas 

é irrelevante para efeitos de fixação de competência, como se pode 

observar dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGO 

6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) “PROCESSO CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO 

LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA 

ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária é inferior 

ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da Lei 

10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol 

das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a ser 

analisada. Data maxima venia, além de importar em franca violação aos 

dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, pois, ao assim agir, o julgador estaria criando uma 

exceção que o próprio legislador não previu, inovando em matéria de 

competência absoluta e afrontando acórdão prolatado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme demonstrado alhures. Ademais disso, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla no rol exemplificativo previsto em seu art. 1º, § 1º, incisos IX e 

X, a competência deste para processar e julgar ações dessa natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IX – 

anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não 

fazer; X – indenizatórias;” Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 

12.153/09, o Tribunal de Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, 

não podendo inovar ou extrapolar os limites contidos na norma de 

regência. Portanto, considerando que o valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, que as partes atendem aos requisitos 

previstos no art. 5º da Lei nº 12.153/09 e que a matéria em apreço não se 

insere nas vedações contidas no § 1º do art. 2º da referida lei, impõe-se o 

declínio da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, consoante os seguintes precedentes: Decisões 

monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes 

recursos: (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 146.886 - SC 

(2016/0141999-3) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA); (CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 147.103 - SC (2016/0155425-4) RELATOR : MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS); (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 140.011 - SC 

(2015/0099429-7) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES); 

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 134.761 - RO (2014/0164766-6) 

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES); (CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 138.231 - RO (2015/0010982-4) RELATOR : MINISTRO 

SÉRGIO KUKINA). “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE 

MONTENEGRO. AGENTE ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DO PERÍODO DE 

FÉRIAS VENCIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA 

COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 

887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009. A competência para o exame do feito é do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, tendo em vista que ajuizado após a instalação do 

JEFP na comarca de origem. Competência absoluta do JEFP art. 2º, da Lei 

nº 12.153/2009, valor inferior a 60 salários mínimos, não se enquadrando, 

o caso em tela, em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma 

legal. Sentença proferida no âmbito da Justiça Comum desconstituída, de 

ofício, pois reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública para o julgamento do feito, cabendo, assim, à Turma Recursal da 

Fazenda Pública o exame do recurso inominado aviado pela parte autora, 
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porquanto convalidada a sentença anteriormente proferida pelo Juizado 

Especial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA MONOCRATICAMENTE, 

RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO APELO.” (Apelação Cível Nº 

70072362957, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 01/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRETE. REVISÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 

887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009. 1. É da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em 

primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca, 

observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 

12.153/2009. 2. Verifica-se que estão presentes, na hipótese dos autos, 

todos os pressupostos de atração da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, quais sejam, o valor atribuído à causa abaixo do patamar 

legal, a qualidade das partes, a ação não estar incluída nos casos de 

exclusão da competência e a instalação do JEFP na Comarca. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA, FACE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM QUE 

PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível Nº 70070136486, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, 

Julgado em 31/08/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos 

precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que 

determinaram o processamento e julgamento de causas que demandavam 

a produção de provas ou a análise de matérias complexas perante as 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e 

abalizados precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, 

confirmam que a complexidade da matéria ou prova não são critérios 

delimitadores de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

demonstrando que compete a este processar e julgar a ação de cobrança 

e indenização ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos 

casos em que os elementos identificadores da ação se amoldem aos 

preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Exibição 

de Documentos com pedido de liminar proposta por Sebastião Carlos 

Rodrigues da Silva em face do Estado de Mato Grosso, pugnando pela 

exibição de via original da Certidão de Crédito Salarial nº 9.9.092.179-4, 

relativa a créditos salariais oriundos do período compreendido entre os 

anos de 1990 e 1998. O valor da causa é de R$ 100,00. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores da ação, 

em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no § 4º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a 

competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério 

econômico previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de 

elencar expressamente as matérias que escapam ao âmbito de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol 

taxativo contido no § 1º do artigo 2º. Por fim, a última delimitação imposta 

pelo legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida no artigo 

5º da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que a resolução do caso 

em apreço envolve, em tese, apenas questão de direito, não exigindo a 

produção de provas complexas. Não obstante, cumpre destacar que 

embora inserido no microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado 

Especial da Fazenda Pública possui regras peculiares, previstas em lei 

própria, que admite a produção de provas complexas. Por força das 

normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, os quais não admitem a produção de provas tidas por 

complexas, criou-se o mito de que o Juizado Especial da Fazenda Pública 

se sujeita ao mesmo procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois 

embora os Juizados Especiais Federais e os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública também integrem o microssistema dos Juizados 

Especiais, estes são regidos por leis próprias, com peculiaridades 

específicas, admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de 

competência dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o 

julgamento das causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal 

Federal já se manifestou no sentido de que a aferição dos contornos 

dessa expressão indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador 

ordinário, sendo tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A 

propósito do tema, o seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais: definição de sua competência: exigência de lei federal. 1. Os 

critérios de identificação das "causas cíveis de menor complexidade" e 

dos "crimes de menor potencial ofensivo", a serem confiados aos 

Juizados Especiais, constitui matéria de Direito Processual, da 

competência legislativa privativa da União. 2. Dada a distinção conceitual 

entre os juizados especiais e os juizados de pequenas causas (cf. STF, 

ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 

24, X, da Constituição, que outorga competência concorrente ao 

Estado-membro para legislar sobre o processo perante os últimos. 3. 

Conseqüente plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade de lei 

estadual que, antes da L. federal 9.099, outorga competência a juizados 

especiais, já afirmada em casos concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, 

Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 75.308, Sanches): suspensão cautelar 

deferida.” (ADI 1807 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal 

Pleno, julgado em 23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT 

VOL-01913-01 PP-00052) Portanto, diante do caráter absoluto da 

competência prevista no artigo 2º da Lei nº 12.153/09, somente o valor da 

causa e a matéria podem ser utilizados como critérios para fixação de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse sentido, 

transcrevo trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro Herman 

Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no 

Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para 

que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O art. 

2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que 

uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 
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consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Malgrado os julgados 

acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública sejam 

mais escassos no âmbito dos Tribunais Superiores, na medida em que a lei 

que o regulamentou foi editada no ano de 2009, sua situação se 

assemelha aos Juizados Especiais Federais, cuja regulamentação ocorreu 

no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, que também estipulou a 

competência absoluta deste (artigo 3º, § 3º). Quanto a este, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e remansosa no 

sentido de admitir que a complexidade da matéria ou das provas a serem 

produzidas é irrelevante para efeitos de fixação de competência, como se 

pode observar dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) “PROCESSO CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO 

LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA 

ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária é inferior 

ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da Lei 

10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol 

das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a 

ser analisada. Data maxima venia, além de importar em franca violação 

aos dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, pois, ao assim agir, o julgador estaria criando uma 

exceção que o próprio legislador não previu, inovando em matéria de 

competência absoluta e afrontando acórdão prolatado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme demonstrado alhures. Portanto, 

considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, que as partes atendem aos requisitos previstos no artigo 5º da 

Lei nº 12.153/09 e que a matéria em apreço não se insere nas vedações 

contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, impõe-se o declínio da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. E para corroborar o entendimento adotado, colaciono 

os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. 

SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. LEI 12.153/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO EX 

OFFICIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. Nas ações com valor da causa até 

60 salários-mínimos ajuizadas contra a Fazenda Pública, mesmo existindo 

na ação litisconsórcio passivo do ente público com pessoa jurídica de 

direito privado, a competência é absoluta dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, COM REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEUTÔNIA. 

RECURSO JULGADO PREJUDICADO.” (Apelação Cível Nº 70072842842, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada 

Jaccottet, Julgado em 24/05/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 

887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009. 1. É da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em 

primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca, 

observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 

12.153/2009. 2. Verifica-se que estão presentes, na hipótese dos autos, 

todos os pressupostos de atração da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, quais sejam, o valor atribuído à causa abaixo do patamar 

legal, a qualidade das partes, a ação não estar incluída nos casos de 

exclusão da competência e a instalação do JEFP na Comarca. 3. Sentença 

desconstituída de ofício, prejudicado o exame da apelação. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA, FACE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM QUE 

PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível Nº 70076636414, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, 

Julgado em 29/03/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE PORTO ALEGRE. 

VALOR DA CAUSA. ART. 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009. 

RESOLUÇÃO Nº 887/2011-COMAG. I - O art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Resolução nº 

887/2011 - COMAG. II - Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP 

da Comarca de Porto Alegre para o julgamento da presente ação, pois 

ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado 

Especial, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, com a 

conseqüente invalidação dos atos decisórios. Art. 113, caput, e § 2º, do 

CPC. Precedentes jurisprudenciais. Competência declinada. Sentença 

desconstituída. Apelação prejudicada.” (Apelação Cível Nº 70071758734, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

Delgado, Julgado em 31/08/2017) Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007555-18.2018.8.11.0041 AUTOR: ERIANE MARIA DA SILVA RÉU: 

MUNICIPIO DE ACORIZAL Vistos, etc. Cuida-se de Ação Ordinária de 

Cobrança proposta por Eriane Maria da Silva em face do Município de 
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Acorizal, pugnando pela condenação deste ao pagamento da verba 

denominada Incentivo Adicional de Assistência Financeira Complementar. 

Atribuiu à causa o valor certo e determinado de R$ 5.070,00, 

correspondente ao montante a que entende ter direito. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Analisando os elementos identificadores da ação, 

em especial, o valor da causa, a natureza das partes e a matéria 

analisada, entendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública 

processar e julgar o presente feito, ante a competência absoluta prevista 

no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta.” Consoante se observa da dicção do artigo supracitado, o 

legislador valeu-se da tipicidade aberta para delimitar a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, atribuindo-lhe a 

competência para processar e julgar as “causas cíveis” de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor 

seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Com efeito, além do critério 

econômico previsto no caput do artigo supracitado, o legislador cuidou de 

elencar expressamente as matérias que escapam ao âmbito de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos moldes do rol 

taxativo contido no § 1º do art. 2º. Por fim, a última delimitação imposta 

pelo legislador diz respeito à natureza jurídica das partes, contida no art. 

5º da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, que a resolução do caso 

em apreço envolve, em tese, apenas matéria de direito e, eventualmente, a 

produção de prova documental, não exigindo a produção de provas 

complexas. Não obstante, cumpre destacar que embora inserido no 

microssistema dos Juizados Especiais, o Juizado Especial da Fazenda 

Pública possui regras peculiares, previstas em lei própria, que admite a 

produção de provas complexas. Por força das normas postas na Lei nº 

9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os quais 

não admitem a produção de provas tidas por complexas, criou-se o mito 

de que o Juizado Especial da Fazenda Pública se sujeita ao mesmo 

procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois embora os Juizados 

Especiais Federais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública também 

integrem o microssistema dos Juizados Especiais, estes são regidos por 

leis próprias, com peculiaridades específicas, admitindo a produção de 

provas complexas. Embora seja de competência dos Juizados Especiais 

(Cíveis e Criminais), via de regra, o julgamento das causas de “menor 

complexidade”, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de 

que a aferição dos contornos dessa expressão indeterminada ficou sob a 

responsabilidade do legislador ordinário, sendo tal matéria dirimida no 

âmbito infraconstitucional. A propósito do tema, o seguinte precedente: 

“Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição de sua competência: 

exigência de lei federal. 1. Os critérios de identificação das "causas cíveis 

de menor complexidade" e dos "crimes de menor potencial ofensivo", a 

serem confiados aos Juizados Especiais, constitui matéria de Direito 

Processual, da competência legislativa privativa da União. 2. Dada a 

distinção conceitual entre os juizados especiais e os juizados de 

pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, Brossard), aos 

primeiros não se aplica o art. 24, X, da Constituição, que outorga 

competência concorrente ao Estado-membro para legislar sobre o 

processo perante os últimos. 3. Conseqüente plausibilidade da alegação 

de inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal 9.099, 

outorga competência a juizados especiais, já afirmada em casos 

concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 

75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.” (ADI 1807 MC, 

Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 

23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT VOL-01913-01 PP-00052) 

Portanto, diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da 

Lei nº 12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser 

utilizados como critérios para fixação de competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Nesse sentido, transcrevo trecho do elucidativo voto 

proferido pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, 

no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, 

onde assim aduz: “Logo, o art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois 

parâmetros – valor e matéria – para que uma ação possa ser considerada 

de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do 

Juizado Especial Cível. Existem apenas dois critérios para fixação dessa 

competência: valor e matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 

que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia.” Referido julgado restou assim 

ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 

2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor 

e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor 

complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. 2. A necessidade de produção de prova 

pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados 

especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 

2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 

18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta 

Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no 

AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis 

para registrar que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior 

Tribunal de Justiça, não encontrei, até a presente data, qualquer acordão 

que afirme o contrário do paradigma supracitado, ou seja, que a 

complexidade da matéria ou prova seja elemento delimitador da 

competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela 

Lei n.º 12.153/09. Malgrado os julgados acerca da competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública sejam mais escassos no âmbito dos Tribunais 

Superiores, na medida em que a lei que o regulamentou foi editada no ano 

de 2009, sua situação se assemelha aos Juizados Especiais Federais, 

cuja regulamentação ocorreu no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, 

que também estipulou a competência absoluta deste (art. 3º, § 3º). Quanto 

a este, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e 

remansosa no sentido de admitir que a complexidade da matéria ou das 

provas a serem produzidas é irrelevante para efeitos de fixação de 

competência, como se pode observar dos seguintes julgados: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

“PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO 

E MUNICÍPIO COMO LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO 

E DA ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária 

é inferior ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da 

Lei 10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no 

rol das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 
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perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a ser 

analisada. Data maxima venia, além de importar em franca violação aos 

dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, pois, ao assim agir, o julgador estaria criando uma 

exceção que o próprio legislador não previu, inovando em matéria de 

competência absoluta e afrontando acórdão prolatado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme demonstrado alhures. Ademais disso, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla no rol exemplificativo previsto em seu art. 1º, § 1º, incisos IX e 

X, a competência deste para processar e julgar ações dessa natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IX – 

anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não 

fazer; X – indenizatórias;” Cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 

12.153/09, o Tribunal de Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, 

não podendo inovar ou extrapolar os limites contidos na norma de 

regência. Portanto, considerando que o valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, que as partes atendem aos requisitos 

previstos no art. 5º da Lei nº 12.153/09 e que a matéria em apreço não se 

insere nas vedações contidas no § 1º do art. 2º da referida lei, impõe-se o 

declínio da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, consoante os seguintes precedentes: Decisões 

monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos seguintes 

recursos: (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 146.886 - SC 

(2016/0141999-3) RELATOR : MINISTRO SÉRGIO KUKINA); (CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 147.103 - SC (2016/0155425-4) RELATOR : MINISTRO 

HUMBERTO MARTINS); (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 140.011 - SC 

(2015/0099429-7) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES); 

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 134.761 - RO (2014/0164766-6) 

RELATORA : MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES); (CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 138.231 - RO (2015/0010982-4) RELATOR : MINISTRO 

SÉRGIO KUKINA). “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE 

MONTENEGRO. AGENTE ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DO PERÍODO DE 

FÉRIAS VENCIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA 

COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 

887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009. A competência para o exame do feito é do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, tendo em vista que ajuizado após a instalação do 

JEFP na comarca de origem. Competência absoluta do JEFP art. 2º, da Lei 

nº 12.153/2009, valor inferior a 60 salários mínimos, não se enquadrando, 

o caso em tela, em nenhuma das excludentes do § 1º, da referida norma 

legal. Sentença proferida no âmbito da Justiça Comum desconstituída, de 

ofício, pois reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública para o julgamento do feito, cabendo, assim, à Turma Recursal da 

Fazenda Pública o exame do recurso inominado aviado pela parte autora, 

porquanto convalidada a sentença anteriormente proferida pelo Juizado 

Especial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA MONOCRATICAMENTE, 

RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO APELO.” (Apelação Cível Nº 

70072362957, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 01/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. 

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRETE. REVISÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 

887/2011, 901/2012 E 925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 

12.153/2009. 1. É da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em 

primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca, 

observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 

12.153/2009. 2. Verifica-se que estão presentes, na hipótese dos autos, 

todos os pressupostos de atração da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, quais sejam, o valor atribuído à causa abaixo do patamar 

legal, a qualidade das partes, a ação não estar incluída nos casos de 

exclusão da competência e a instalação do JEFP na Comarca. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA, FACE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM QUE 

PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Apelação Cível Nº 70070136486, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, 

Julgado em 31/08/2016) Desse modo, com a devida vênia a diversos 

precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que 

determinaram o processamento e julgamento de causas que demandavam 

a produção de provas ou a análise de matérias complexas perante as 

Varas Especializadas da Fazenda Pública, filio-me aos sólidos 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como aos fartos e 

abalizados precedentes jurisprudenciais citados, que, à saciedade, 

confirmam que a complexidade da matéria ou prova não são critérios 

delimitadores de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

demonstrando que compete a este processar e julgar a ação de cobrança 

e indenização ajuizada por servidor público em face do ente estatal, nos 

casos em que os elementos identificadores da ação se amoldem aos 

preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão 

pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007823-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007823-72.2018.8.11.0041; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: RICHARD DOUGLAS OLIVEIRA DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte Requerente. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, por meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na 

conciliação ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta 

finalidade, em homenagem aos princípios da economia e celeridade 

processual. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CUIABÁ, 3 de abril de 2018. PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007731-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CANDIDA DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1007731-94.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.645,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOURDES CANDIDA DOS SANTOS 

PRADO Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à parte Requerente. Diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, da 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, datado de 18 de março de 

2016, por meio do qual o Requerido manifesta expresso desinteresse na 

conciliação ou autocomposição, deixo de designar audiência para esta 

finalidade, em homenagem aos princípios da economia e celeridade 

processual. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar os 

presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CUIABÁ, 3 de abril de 2018. PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001202-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001202-93.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 164.883,96; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RUBENS VENTURA 

ARAUJO Parte Ré: RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Assunto: 

BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 

(QUIMIOTERAPIA). Vistos etc. Cuida-se de petitório efetuado pela parte 

requerente id. 11730236, que informa o descumprimento da ordem judicial 

e solicita o fornecimento do fármaco “ZYTIGA (ABIRATERONA)” nas 

dosagens e quantidades indicadas na prescrição médica para 

continuidade do seu tratamento de quimioterapia, conforme o relatório. Em 

decisão anterior, foi determinado a intimação pessoal do Sr. Secretário 

Estadual de Saúde Municipal, para manifestar quanto ao 

fornecimento/aquisição do medicamento, contudo, o Município Cuiabá 

requereu dilação de prazo, não acolhida por este juízo, tendo em vista que 

a patologia que acomete o requerente é grave e precisa ser tratada com a 

maior celeridade possível, evitando evolução no quadro da doença, pois 

como de sabença se trata de CANCER de PRÓSTATA, podendo levar a 

morte prematura do paciente caso não seja submetido ao 

tratamento/medicamento adequado atempadamente, para que surta efeitos 

positivos para combate da doença. Diante do exposto, DEFIRO o bloqueio 

judicial de numerário existente em conta única do MUNICÍPIO DE CUIABÁ no 

valor total de R$ 41.896,60 (quarenta e um mil e oitocentos e noventa e 

seis reais e sessenta centavos), para assegurar a aquisição dos 

medicamentos para o tratamento de 03 (três) ciclos de quimioterapia, 

decorrido do descumprimento da sentença prolatada, a ser transferido, 

após a prestação de contas pormenorizada, com notas fiscais e demais 

documentos, para a conta de titularidade o Instituto de Tumores e 

Cuidados Paliativos, CNPJ n. 03.408.844/0001-64, Banco UNICRED, 

Agência nº 2301-9, Conta Corrente nº 5585-9. O bloqueio deverá ser 

realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. O AUTOR e o FORNECEDOR 

deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

da data de aquisição do medicamento, apresentando nota fiscal. Na 

sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ. Cumpridas as determinações, 

encaminhem-se os autos ao MP. Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008226-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTYNA LUCIALDO PEIXOTO LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008226-41.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ELLEN CRISTYNA LUCIALDO 

PEIXOTO LEITE IMPETRADO: EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL 

DE CUIABA -MT Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por Ellen Cristyna Lucialdo Peixoto Leite em 

face do Prefeito Municipal de Cuiabá. Aduz, em síntese, que foi 

classificado para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – 

Vigilante - no Concurso Público regido pelo Edital nº 2/2015, obtendo a 

844ª colocação. Assevera que o edital previa a existência de 667 vagas 

para o referido cargo, tendo o resultado do certame sido homologado com 

prazo de validade até 29/2/2018. Destaca que em 7/3/2016 foram 

nomeados 534 candidatos e que em 6/1/2017 a Administração publicou o 

Edital de Seleção de Contratos Temporários nº 001/2017/GS/SME, 

objetivando a contratação temporária de 537 Técnicos em Manutenção e 

Infraestrutura – Vigilante, acarretando a preterição de seu direito à 

nomeação e posse. Afirma, ainda, que em 22/12/2017 a Prefeitura de 

Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou novo 

Edital de Seleção de Contratos Temporários nº 005/2017/GS/SME, 

destinando-se ao preenchimento de 56 Técnicos em Manutenção e 

Infraestrutura – Vigilante. A inicial veio instruída com documentos. É o que 

merece relato. Fundamento e decido. Pois bem. 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.” Da análise da fundamentação posta na petição inicial em cotejo 

com a documentação apresentada, não vislumbro a presença do fumus 

boni juris necessário à concessão da liminar pleiteada. Ab initio, saliento 

que a impetrante não foi aprovado dentro do número de vagas previstas 

no edital do certame, que oferecia apenas 534 vagas de ampla 

concorrência para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - 

Vigilante, o que afasta a liquidez e a certeza do direito alegado, na medida 

em que o candidato classificado para compor o cadastro de reserva 

possui mera expectativa de direito à nomeação. Acerca do tema, o 

Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que 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. (...)” (RE 

837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015) E para 

corroborar o exposto, colaciono o seguinte precedente: 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM 

CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO 

DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com a orientação do STF 

firmada sob o regime da repercussão geral, "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" (RE 837.311/PI, 

Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015). 2. Inexistindo a 

demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação, 

deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do 

juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de 

nomear. 3. No caso, o concurso dispunha de 39 vagas, sendo que o 

impetrante foi classificado na posição 274 e foram chamados, até o fim do 
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certame, 251 candidatos. O mero surgimento de cargos vagos, ou a 

informação de que o TJPI possui mais cargos comissionados do que o 

limite legal não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo do 

impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, 

foram realizadas contratações irregulares de servidores públicos para o 

exercício específico das atribuições de Escrivão Judicial - Área Judiciária, 

em número suficiente para a nomeação do impetrante, o que não ocorreu. 

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 47.879/PI, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, 

DJe 11/04/2017) (grifei e destaquei em parte) No caso concreto, como 

dito, a impetrante restou classificada na 844ª colocação da classificação 

geral para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Vigilante. 

Conforme a narrativa posta na petição inicial, sua insurgência se volta 

contra a publicação dos Editais de Seleção de Contratos Temporários Nº 

001/2017/GS/SME e Nº 005/2017/GS/SME, que objetivam a contratação de 

servidores temporários para exercer o cargo almejado. Referidos editais 

assim estabelcem no que interessa ao caso concreto, in litteris: “2 - DOS 

CARGOS E FUNÇÕES: 2.1 - A seleção para contratação temporária será 

realizada para atender, excepcionalmente, as ausências nos cargos de 

Professor, Técnico de Nível Superior (bacharel em direito, psicólogo, 

engenheiro civil, sanitarista e elétrico, analista de suporte e infraestrutura 

de tecnologia em informática, administrador, contador, gestor público e 

arquiteto), Técnico de Nutrição Escolar (merendeira), Técnico de 

Multimeios Didáticos, Técnico em Manutenção e Infraestrutura(nas 

funções de vigilante, serviços gerais e condutor de veículos), Técnico em 

Administração Escolar, Técnico em Desenvolvimento Infantil e Cuidador de 

Aluno com Deficiência e, exclusivamente profissionais nas funções de 

Intérprete de Libras e Instrutor de Libras.” (grifei e destaquei em parte) O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a 

existência de contratações temporárias para atender aos interesses 

transitórios da Administração, por si só, não é capaz de configurar a 

preterição dos candidatos aprovados em concurso público, sendo 

necessária a demonstração da ilegalidade de tais contratações, 

consoante se observa do seguinte precedente: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM 

DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS. SERVIDORES 

TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/1988. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS 

DA ADMINISTRAÇÃO. ESTAGIÁRIOS E CEDIDOS NÃO OCUPAÇÃO DE 

CARGOS EFETIVOS POR ESTAGIÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 

CEDIDOS À JUSTIÇA ESTADUAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 

IMPETRAÇÃO PREMATURA DO WRIT. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS 

DURANTE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. ATO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 3. A 

paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante 

processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende 

necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, 

preterição dos candidatos aprovados em concurso público para 

provimento de cargos efetivos. (...) 6. Destaca-se, ainda, entendimento 

desta Corte no sentido de que "não há falar em direito líquido e certo à 

nomeação se ainda houver tempo de validade do certame, pois, em tais 

casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar 

a nomeação" (AgRg no RMS 45.138/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015). 7. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no RMS 45.705/MG, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (grifei 

e destaquei em parte) Nesse ponto específico, entendo que a apuração da 

eventual ilegalidade das contratações temporárias citadas pela impetrante 

demanda uma análise mais profunda e exauriente, a ser realizada por 

ocasião do julgamento do mérito do presente writ. Desse modo, por que 

não comprovada a ocorrência de qualquer das situações capazes de 

convolar a expectativa de direito à nomeação em direito subjetivo da 

impetrante, resta ausente o fumus boni juris necessário à concessão da 

liminar. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Colha-se o parecer do Ministério 

Público. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 3 de abril de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029931-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1029931-32.2017.8.11.0041 AUTOR: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE 

DOS MUNICIPIOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Associação 

Mato-grossense dos Municípios – AMM – em face do Estado de Mato 

Grosso, objetivando, em síntese, o repasse das verbas da saúde devidas 

aos municípios em relação aos anos de 2016 e 2017. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Mediante manifestação prévia, o Requerido 

arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa ad causam da Requerente e 

pugnou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. Em resposta, a 

Requerente juntou aos autos a Ata de Deliberação Assemblear 

autorizando-a a representar os municípios mato-grossenses na presente 

ação. Na sequência, o Requerido apresenta impugnação ao pedido de 

Assistência Judiciária Gratuita, bem como reitera a preliminar de 

ilegitimidade ativa ad causam, dentre outros tópicos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Preliminarmente Da ilegitimidade ativa ad causam 

Como matéria de ordem preliminar, o Requerido argui a ilegitimidade ativa 

ad causam da associação Requerente, ao argumento de que esta atua em 

regime de representação processual, e não em substituição processual, 

asseverando que por ser instituição regida sob o regime de direito privado 

não pode exercer a representação processual de pessoas jurídicas de 

direito público. A arguição procede, conforme se pode observar dos 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA 

TUTELAR, EM NOME PRÓPRIO, DIREITOS E INTERESSES DE PESSOAS 

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. 1. Hipótese em que se discute a 

legitimidade ativa da Associação Piauiense de Municípios para defender 

direito de seus filiados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado de que "a legitimação conferida a entidades 

associativas em geral para tutelar, em juízo, em nome próprio, direitos de 

seus associados (CF, art. 5º, XXI), inclusive por mandado de segurança 

coletivo (CF, art. 5º, LXX, b e Lei 10.016/09, art. 21), não se aplica quando 

os substituídos processuais são pessoas jurídicas de direito público. A 

tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem 

regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material e de 

direito processual, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa de 

direito privado, sob forma de substituição processual" (RMS 34.270/MG, 

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). No 

mesmo sentido: REsp 1.446.813/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 26.11.2014. 3. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no RMS 47.806/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/08/2015) PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N.° 3/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO 

ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C O ART. 255, 

§ 4º, III, DO RISTJ E SÚMULA 568/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO 

CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA 

ASSOCIAÇÃO INGRESSAR COM AÇÃO REPRESENTANDO OS MUNICÍPIOS 

PARA ALÇAR DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR 

ALUNO - VMAA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO 

INTERNO. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO EM 

EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PERDA DE OBJETO DA EXECUÇÃO EM 

RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FUNDEF NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTE. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) (AgInt no REsp 1621119/PE, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 13/03/2017) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO PARA 

TUTELAR DIREITOS DOS MUNICÍPIOS EM REGIME DE REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação 

Ordinária interposta pela Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado 

do Ceará - Aprece contra a União, objetivando a condenação desta à 

complementação dos valores do Fundef. As instâncias ordinárias 
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extinguiram o processo sem julgamento do mérito, proclamando a 

ilegitimidade ativa da autora. 2. A Segunda Turma deliberou afetar o 

julgamento à Primeira Seção. ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMO 

REPRESENTANTE PROCESSUAL 3. A autorização para associações 

atuarem como representantes de seus associados deve ser expressa, 

sendo insuficiente previsão genérica do estatuto da associação. É o que 

decorre da conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime 

de repercussão geral: "REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5º, 

INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 

5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, 

não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a 

defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - 

ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, 

formalizado em ação proposta por associação, é definida pela 

representação no processo de conhecimento, presente a autorização 

expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". (RE 573.232, 

Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, p. 19-9-2014). 4. 

"Nos termos da novel orientação do Supremo Tribunal Federal, a atuação 

das associações não enseja substituição processual, mas representação 

específica, consoante o disposto no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal 

(cf. RE 573232/SC, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal 

Pleno, DJe 19/09/2014)" (STJ, AgRg no REsp 1.488.825/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/2/2015). 5. No caso 

concreto, o termo de adesão concordando com a propositura da ação 

pode ser visto como a autorização exigida pelo art. 5º, XXI, da 

Constituição, pelo que se pode cogitar da legitimidade da associação como 

representante dos seus associados que expressamente subscreveram o 

documento. Porém, é necessário examinar se seria possível uma 

associação ser representante judicial de Municípios. POSSIBILIDADE OU 

NÃO DE ASSOCIAÇÃO REPRESENTAR MUNICÍPIOS JUDICIALMENTE 6. Nos 

moldes do art. 12, II, do CPC/1973 e do art. 75, III, do CPC/2015, a 

representação judicial dos Municípios, ativa e passivamente, deve ser 

exercida por seu Prefeito ou Procurador. A representação do ente 

municipal não pode ser exercida por associação de direito privado. 

Precedentes: RMS 34.270/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011; AgRg no AREsp 

104.238/CE, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 7/5/2012; REsp 

1.446.813/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014; AgRg no RMS 47.806/PI, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015 7. "A tutela em 

juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime 

próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material (v.g.: 

inviabilidade de confissão, de renúncia, ou de transação) e de direito 

processual (v.g.: prazos especiais, reexame necessário, intimações 

pessoais), em face, justamente, da relevante circunstância de se tratar da 

tutela do patrimônio público. Nesse panorama, é absolutamente 

incompatível com o sentido e a finalidade da instituição desse regime 

especial e privilegiado, bem como da natureza das pessoas de direito 

público e do regime jurídico de que se revestem seus agentes políticos, 

seus representantes judiciais e sua atuação judicial, imaginar a viabilidade 

de delegação, a pessoa de direito privado, sob forma de substituição 

processual por entidade associativa, das atividades típicas de Estado, 

abrindo mão dos privilégios e garantias processuais que lhe são 

conferidas em juízo, submetendo-se ao procedimento comum" (voto do 

Min. Teori Albino Zavascki no RMS 34.270/MG). 8. Em qualquer tipo de 

ação, permitir que os Municípios sejam representados por associações 

equivaleria a autorizar que eles dispusessem dos privilégios materiais e 

processuais estabelecidos pela lei em seu favor, o que não é possível 

diante do princípio da indisponibilidade do interesse público. 9. Em obiter 

dictum, registra-se que o julgamento, naturalmente, em nada afeta aquelas 

ações coletivas propostos por associações de Municípios em que já tenha 

havido o trânsito em julgado, seja por força da autoridade da coisa julgada, 

sejam porque o Recurso Especial, embora esteja sendo julgado pela 

Primeira Seção, não chegou a ser selecionado como representativo de 

controvérsia. CONCLUSÃO 10. Recurso Especial não provido. (REsp 

1503007/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 14/06/2017, DJe 06/09/2017) Como se nota da análise dos 

precedentes citados, independentemente da existência de autorização 

assemblear, as pessoas jurídicas de direito público não podem ser 

representadas em juízo por associações de direito privado, o que revela a 

manifesta ilegitimidade ativa ad causam da Requerente. No que tange à 

impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita, entendo que, 

não obstante a capacidade econômica da parte Requerente, o benefício 

deve ser concedido, pois em razão do vultoso valor atribuído à causa, o 

ônus sucumbencial (custas processuais, taxa judiciária e honorários 

advocatícios) seria superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), 

quantia esta que importaria em sério prejuízo à Requerente, podendo 

inclusive inviabilizar o exercício adequado de suas atividades. Isto posto, 

acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo 

Requerido, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em favor 

da Requerente e, por corolário, suspendo a exigibilidade da obrigação, nos 

termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031639-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO DO IMPORTADO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

ARMARINHO E ACESSORIO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária do 

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1031639-20.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: MUNDO DO IMPORTADO 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO E ACESSORIO LTDA 

- ME IMPETRADO: CHEFE DO POSTO FISCAL FLAVIO GOMES DA 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. MUNDO DO IMPORTADO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

ARMARINHO E ACESSÓRIOS LTDA – ME impetrou o presente Mandado de 

Segurança com pedido de liminar em face do CHEFE DO POSTO FISCAL 

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a concessão de ordem mandamental para determinar a 

liberação de mercadorias apreendidas. A liminar foi indeferida. Intimado 

para depositar o valor da diligência do Oficial de Justiça necessária ao 

cumprimento dos mandados de notificação e intimação, o Impetrante 

quedou-se inerte, revelando a ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, dado o lapso temporal transcorrido desde a impetração sem 

qualquer manifestação de sua parte. Isto posto, julgo e declaro extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III e VI, 

do Código de Processo Civil. Denego o mandado de segurança, em 

consonância com o artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

respectivas baixas. P.R.I. Cuiabá, 3 de abril de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002206-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ELOISA PIERSANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA BANCA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA DO CONCURSO DA 

SEDUC - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: "(...) ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. 

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta 

decisão. Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. Em seguida, 

abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se 

no presente feito, nos termos do art. 12.016/09. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, 

voltam-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60313 Nr: 5634-76.1997.811.0041

 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: ADENAIR BEZERRA DIAS FILHO, CARBY MARIA LOBO 

DE BASTOS, Glorialice Sigarini da Silva Garcia, DILSON DE SALES, DIRCE 

SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS, EDILZA DA CONCEIÇÃO PEREIRA 

LEITE, JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO, IVONE BUSSIKI CUIABANO, 

JOSÉ GONÇALO DA FONSECA, LAELÇO ANTÔNIO CORREA, LEONARDO 

BARTHALO, LOURDES MARIA BORGES SILVA THÉ, MARIA AUXILIADORA 

LUCAS DE JESUS, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL, ROSAMITA DE 

CERQUEIRA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SALVADOR - 

OAB:15.785, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - OAB:6822, 

GRAZIELLA LIMA BARROS AMARAL - OAB:7478/MT, JULIO DE 

BARROS SALEK - OAB:83652/SP, JULIO TARDIN - OAB:4479, JULIO 

TARDIN - OAB:4479/MT, MANOEL ANTONIO REZENDE DAVID - 

OAB:6078/MT, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - OAB:5.060 MT, 

MIRCIELLY LAURA SANTANA DE SOUZA OJEDA - 

OAB:16.753-OAB/MT, ROSANGELA DA SILVA CAPELÃO - 

OAB:8.944/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7590-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, NEWTON RUIZ DA 

COSTA E FARIA - OAB:2597/MT, Othon Jair de Barros - OAB:4328/MT

 Certifico que a sentença de fls. 1016/1023 e 1060/1061, confirmada pelo 

TJ-MT, tão somente declarou a estabilidade dos requerentes no serviço 

público e condenou a parte ré no pagamento dos honorários de 

sucumbência.

Deste modo, os ofícios de RPV expedidos em nome das partes devem ser 

cancelados, pois serão direcionados aos advogados.

O valor fixado na sentença, a título de honorários advocatícios, foi de R$ 

10.000,00, devendo ser dividido em proporção igual ao número de 

patrocinados de cada advogado, uma vez que os autores estão 

representados por procuradores diferentes.

Deste modo, os cálculos homologados pela decisão de fl. 1245 

representam o seguinte:

- R$ 7.772,88, calculado às fls. 1238/1239, atribuído à advogada Graziella 

Lima Barros Amaral, referente à proporção de 8/15 autores;

- R$ 4.858,05, conforme planilha de fls. 1240/1241, como pertencente ao 

advogado Julio Tardin, na proporção de 5/15 autores.

Ocorre que, apesar de, na petição de fls. 1200/1201, a advogada Graziella 

Lima informar ser causídica de 8 autores, nota-se, à fl. 947, que a autora 

Maria Lucia de Aquino Amaral está advogando em causa própria.

Assim, intimo a advogada Dra. GRAZIELLA LIMA BARROS AMARAL para, 

no prazo de 05 dias, juntar aos autos procuração referente à autora Maria 

Lucia de Aquino Amaral, a fim de validar sua petição e a proporção de 

8/15, calculada pela contadoria judicial.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007294-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A C S MADEIRAS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1007294-53.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[SIMPLES]. IMPETRANTE: A C S MADEIRAS LTDA - EPP IMPETRADO: 

SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. 1. Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido 

de Liminar Initio Littis Et Inaudita Altera Parte, ajuizado por A.C.S. Madeiras 

Ltda. – EPP em face do Superintendente da Secretaria de Estado e 

Fazenda de Mato Grosso em que a parte autora pleiteia liminarmente que a 

autoridade coatora proceda sua imediata inclusão no regime do Simples 

Nacional para o exercício de 2018. 2. Insta ressaltar, que conforme 

resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte competência: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes 

com exceção das ações referentes a débito fiscais não inseridos em 

dívida ativa.” 3. Assim sendo, para se evitar eventual nulidade, necessário 

se faz que a parte impetrante informe se o mencionado débito já foi 

inscrito em dívida ativa pelo impetrado, devendo indexa-los aos autos, em 

caso positivo, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Sem prejuízo do cumprimento 

da providência acima determinada, por cautela, o pedido de liminar será 

apreciado após as informações prestadas pela autoridade coatora. 5. 

Assim, notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 

7º, I, da Lei n. 12.016/2009). 6. Decorrido o prazo, com ou sem 

informações, certifique-se e façam-me os autos conclusos, para a 

apreciação do pedido de liminar. 7. Cumpra-se com as providências 

necessárias. 8. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007181-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE MINOZZO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1007181-02.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[DECADÊNCIA]. IMPETRANTE: CELSO JOSE MINOZZO IMPETRADO: 

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança Com Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita Altera 

Parte, movido por Celso José Minozzo, em desfavor da Agente de Tributos 

Estaduais Marli Erna Ost Rondon. Após análise do mandamus, verifica-se 

que a competência para processar e julgar o presente feito é de uma das 

Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe executivo fiscal 

ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do Estado de Mato Grosso, o 

que inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta ressaltar, que 

conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a seguinte 

competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais 

da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débito fiscais não 

inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões acima 
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expostas, declino da competência para processar e julgar a presente 

ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da 

Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se 

as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

26 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006856-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. CHAVES LIMA - MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1006856-27.2018.8.11.0041, : Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAIS, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO PARA 

IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - AIDF]. IMPETRANTE: M. B. 

CHAVES LIMA - MADEIRAS - ME IMPETRADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO/ SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança c/c 

Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, movido por J.N. de Oliveira Eirelli – 

ME, em desfavor do Gerente da Gerência Especializada de Fiscalização 

de ME e EPP, da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Após 

análise do mandamus, verifica-se que a competência para processar e 

julgar o presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez 

que não existe executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida 

ativa do Estado de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento 

por este Juízo. Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal 

da Capital tem a seguinte competência: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes dele decorrentes com exceção das 

ações referentes a débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, 

tendo-se em vista as razões acima expostas, declino da competência para 

processar e julgar a presente ação em favor de uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública da Capital, conforme o art. 2º, da 

Resolução nº 004/2014/TP, procedendo-se as baixas e procedimentos 

necessários. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007138-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

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 - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1007138-65.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. AUTOR: CARAMORI VEICULOS LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela Cautelar, movido por Caramori 

Veículos Ltda., em desfavor do Estado de Mato Grosso. Após análise dos 

autos, verifica-se que a competência para processar e julgar o presente 

feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe 

executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do Estado de 

Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta 

ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões 

acima expostas, declino da competência para processar e julgar a 

presente ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, 

procedendo-se as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007138-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

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 - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1007138-65.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. AUTOR: CARAMORI VEICULOS LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela Cautelar, movido por Caramori 

Veículos Ltda., em desfavor do Estado de Mato Grosso. Após análise dos 

autos, verifica-se que a competência para processar e julgar o presente 

feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe 

executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do Estado de 

Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta 

ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões 

acima expostas, declino da competência para processar e julgar a 

presente ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, 

procedendo-se as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007138-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMORI VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

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 - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

1007138-65.2018.8.11.0041, : Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. AUTOR: CARAMORI VEICULOS LTDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória 

de Débito Fiscal Com Pedido de Tutela Cautelar, movido por Caramori 

Veículos Ltda., em desfavor do Estado de Mato Grosso. Após análise dos 

autos, verifica-se que a competência para processar e julgar o presente 

feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que não existe 

executivo fiscal ajuizado ou sequer inscrição de dívida ativa do Estado de 

Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este Juízo. Insta 

ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital tem a 

seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a débito 

fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as razões 
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acima expostas, declino da competência para processar e julgar a 

presente ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, 

procedendo-se as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 26 de março de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0504574-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

FERNANDO YUNES ELIAS FRAIHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA FERREIRA BEDRAN OAB - MG77261 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL DECISÃO Número do Processo: 

0504574-78.2015.8.11.0041, : Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

FERNANDO YUNES ELIAS FRAIHA Vistos etc. 1. De conformidade com o 

disposto no art. 1010, seus incisos e parágrafos, do Código de Processo 

Civil de 2015[1], intime-se a parte apelada para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Ato sucessivo, remeta-se 

o feito ao E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Cuiabá, 05 de março de 

2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito [1] Art. 1010. A apelação, 

interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os 

nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - 

as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o 

pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser 

apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar 

contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os 

autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39346 Nr: 1056-09.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINGO URBANISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Borges Silva Thé Freire - 

OAB:11.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de embargos à execução fiscal interpostos pela GINCO 

URBANISMO LTDA, objetivando liminarmente o desbloqueio dos valores 

penhorados por meio do Bacen Jud nos autos da execução fiscal em 

apenso (Código n.36229) ou, alternativamente, a substituição da penhora.

Analisando os autos da ação de execução fiscal, verifica-se que 

inicialmente houve o bloqueio do valor de R$ 125.336,25 (cento e vinte e 

cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), sendo 

transferido para a conta única do Poder Judiciário apenas o valor de R$ 

99.199,84 (noventa e nove mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e 

quatro centavos), eis que já houve determinação deste juízo, por meio 

eletrônico, para a liberação do valor excedente.

Quanto ao pedido de levantamento do valor penhorado e efetivamente 

transferido, o embargante não comprovou que se trata de crédito 

impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X do Código de Processo 

Civil.

Logo, indefiro o pedido de desbloqueio.

Em relação à substituição da penhora, observa-se que o exequente 

recusou o imóvel ofertado pelo executado (fls. 26/30 dos autos em 

apenso), sendo a recusa acolhida por este juízo, conforme decisão de fl. 

32 dos autos em apenso.

Assim, considerando a penhora do valor integral da dívida, garantindo o 

juízo, recebo os embargos, se no prazo, suspendendo a execução em 

apenso.

Intime-se a parte Embargada, na pessoa de seu procurador, para 

apresentar impugnação no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 17 da Lei 6.830/80.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37786 Nr: 3762-96.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS, 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO DO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:OAB/MT 14.810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19.905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, constata-se, numa análise sumária, própria desta fase 

processual, que não há qualquer ilegalidade na publicação da decisão 

administrativa, pois foi realizada em consonância com o disposto no art. 43 

do Decreto Estadual n. 1.986/2013.Desse modo, não restou demonstrada, 

ao menos nesta fase processual, a alegada irregularidade que deu ensejo 

à lavratura do ato de embargo/interdição da área rural descrita na inicial, 

situação que afasta a alegada existência da probabilidade do direito a 

ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.Pelo exposto, INDEFIRO o 

pedido de liminar.Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei n. 12.016/2009.Em 

seguida, voltem-me os autos conclusos para sentença.Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37236 Nr: 3437-24.2017.811.0082

 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: DIVADIR DE PIERRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: barbara ferreira araujo - 

OAB:20170/O, Divanir Marcelo de Pieri - OAB:5698-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, em relação à alegação de nulidade do auto de infração, infere-se 

que tal matéria está atrelada ao mérito, a depender da instrução 

probatória, não se evidenciando, portanto, neste momento processual.Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.Cite-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. 

Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, 

do CPC).Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em 

razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do CPC-2015.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34978 Nr: 1944-12.2017.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARCELA DE MONTOVA CARDOSO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Santo Antonio de 

Leverger, Secretario Municipal Finanças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSADORE - OAB:6199
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo 

artigo 487, inciso I do CPC.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, 27 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37807 Nr: 3776-80.2017.811.0082

 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: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Aude - OAB:MT 4667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando caracterizado por meio da documentação apresentada 

que foram observados os requisitos acima expostos, torna-se 

inconcebível a concessão da medida liminar, com base no art. 151, inciso 

V, do CTN. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Cite-se o ESTADO 

DE MATO GROSSO (MT) para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado 

(art. 222, “c”, do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 26 

de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37548 Nr: 3632-09.2017.811.0082

 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: MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, o valor da causa, alçado em R$1.000,00 (mil reais) pela 

parte requerente, deve ser retificado para R$ 125.179,00 (cento e vinte e 

cinco mil e cento e setenta e nove reais) o que faço de ofício, nos termos 

do §3º do art. 292 do Código de Processo Civil. Intime-se o requerente 

para promover o recolhimento das custas correspondentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no 

parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. Após, com ou 

sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 26 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36846 Nr: 3222-48.2017.811.0082

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA ENERGISA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:11632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC.Deixo de condenar o 

requerido nas custas e despesas processuais, eis que isento. Contudo, 

condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

R$41.037,51 (quarenta e um mil e trinta e sete reais e cinquenta e um 

centavos).Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 22 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31153 Nr: 811-10.2015.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSOLOS LTDA - EPP, WILSON TRANNIN 

FILHO, MARIA TERESA DOS SANTOS TAVARES TRANNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13038

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais efeitos, que a audiência 

designada para o dia05/04/2018 , foi redesignada para o dia14/06/2018 

às14:30 horas por motivo de readequação de pauta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 36489 Nr: 3039-77.2017.811.0082

 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: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE MELO, LUAN RODRIGUE 

DA SILVA, DAVID MAYCON DOS ANJOS DUARTE, MAYCON DOUGLAS 

VALERIO DA SILVA, ROBSON DA SILVA ALVES, JOELTON DE SOUZA, 

TATIANE VIANA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:6588, Milton Correa de Moraes - OAB:6664

 REQUERENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

REQUERIDOS: DANIEL PEREIRA DE MELLO e OUTROS

Vistos, etc...

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

face de DANIEL PEREIRA DE MELLO e OUTROS, objetivando a concessão 

de medida liminar para que seja determinado aos Requeridos a imediata 

desocupação das áreas públicas qualificadas como equipamentos 

comunitários 7 e 8 ocupadas indevidamente, localizadas no bairro Dr. 

Fábio Leite II, nesta Capital, com a consequente retirada de cercas e 

demolição das construções existentes.

A liminar foi deferida em 22-11-2017 (fls. 72/72v), para “determinar aos 

invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada 

indevidamente e qualificadas como equipamentos comunitários 7 e 8, 

localizadas no bairro Dr. Fábio Leite II, nesta Capital, com a consequente 

retirada de cercas e demolição das construções existentes”.

Dessa decisão os requeridos DAVID MAYCAN DOS ANJOS DUARTE, 

JOELSON DE SOUZA e MAYCON DOUGLAS VALÉRIO DA SILVA, às fls. 

333/350, pediram a suspensão da liminar ou, caso assim não entenda, que 

seja ouvido o Município de Cuiabá para se manifestar quanto ao acordo 

realizado em reunião, no sentido de que seriam remanejados para outro 

imóvel ou uma das casas do projeto “Minha Casa Minha Vida”, conforme 

gravação eletrônica-digital audiovisual (CD-R fls. 419/420).

É o relatório.

 Decido.

Considerando que a liminar ainda não foi cumprida, determino que seja 

dado vista ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para que, no prazo de 48 HS 

(QUARENTA E OITO HORAS), se manifeste quanto ao pedido de fls. 

333/350.

Cumpra-se esta decisão com a máxima urgência.

 Cuiabá, 02 de abril de 2018, às 17:17 hs.

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11342 Nr: 1169-41.2010.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Berghahn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Adriane Pelegrine Max - 

OAB:8.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Subprocurador (a)-Geral de 

Defesa do Meio Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 Vistos.
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 Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

por meio do depósito às fls. 280/282, determino a extinção do processo, 

na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do CPC/2015.

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado a título de 

honorários advocatícios em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

Efetivada a transferência, bem assim com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 36212 Nr: 2817-12.2017.811.0082

 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: ELSO BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL 

ROCHA - OAB:86425, JANIO QUADROS JOSE ROLDÃO - OAB:107.099, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimara a parte requerente, para apresentar 

contrarraões aos embargos interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 37673 Nr: 3709-18.2017.811.0082

 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: ANDRÉ LUIZ ARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIA DO 

MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Roberto Ziliani - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimara a parte requerente, para apresentar 

contrarraões aos embargos interposto, no prazo legal.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 158744 Nr: 6100-13.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYANE COUTO DA SILVA 

PASETTO - OAB:18228, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 IMPULSIONO estes autos para INTIMAR o Dr. WALDIR CALDAS 

RODRIGUES, OAB/MT 6.591, defensor do réu, que foi redesignado o dia 

21 de junho de 2018 às 13H30min, para a realização do Julgamento do 

acusado, pelo Tribunal Popular do Juri.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 513923 Nr: 6492-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BERNARDINELLI DACACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P AUDIENCA

Prazo:05

Intimando:DR. RICARDO SALDANHA SPINELLI. OAB/MT: 15.204

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

24/05/2018, ÀS 16:25 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Designo o dia 24/05/2018 às 16:25 horas para 

realização da audiência (01 testemunha e 01 interrogatório). Intime-se. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 485704 Nr: 25364-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUÉIAS FERNANDES DIAS, ALAN GOMES 

DOS SANTOS, LUIS PAULO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. ADRIANO LUCAS LEITE. OAB/MT: 17.994

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 07/02/2018, às fls. 

242/254, nos autos acima mencionados, na qual o réu LUIS PAULO DE 

MORAIS, foi condenado nas sanções do artigo 180, Caput, do CP, à pena 

de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) 

dias-multa, regime semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 489505 Nr: 28980-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, 

THIAGO BRAUNO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES - 

OAB:18-823, EUSTÁQUI INÁCIO DE NORONHA NETO - OAB:12.548, 

JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:

 Intimar a defesa do Réu Carlos Alberto Arruda Justino, para no prazo 

legal, apresentar as razões ao recurso de apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508427 Nr: 1230-41.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, ELIO 

MOREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PANZARINI - 

OAB:10426

 Intimar a defesa do Réu Tiago Francisco Pereira da Silva, para no prazo 

legal, apresentar Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 383333 Nr: 25258-15.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BRITO, ADINAEL 

ROCHA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Pois bem, uma vez que o fundamento que alicerçou a decretação da 

prisão cautelar do acusado ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BRITO, qual seja, 

assegurar a aplicação da lei penal, não mais subsiste, a revogação do 

édito é de rigor (art. 316 do CPP).Assim, RESTABELEÇO o curso do 

processo, bem como revogo a prisão preventiva do réu ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA BRITO. 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);EXPEÇA-SE 

o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA BRITO, salvo se por outro motivo estiver preso.No cumprimento do 

Alvará de Soltura o Oficial de Justiça deverá CITAR o acusado para que o 

mesmo informe se pretende constituir advogado particular ou necessita da 

nomeação de um Defensor Público, bem como adverti-lo de que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará 

novamente a decretação da prisão preventiva (art. 282, § 4º, 

CPP).Conforme a necessidade, caso não possua condições para 

constituir advogado, desde já NOMEIO a Defensoria Pública desta 

Comarca para exercer a defesa do acusado.Ciência à Defensoria Pública 

para que apresente defesa preliminar no prazo legal. Proceda-se o 

Cartório a retirada/baixa do mandado expedido em desfavor do acusado 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA BRITO no Sistema de Cadastro Nacional de 

Mandado de Prisão do CNJ.No mais, aguarde-se a elaboração de nova 

pauta de audiência.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 02 de abril de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 154469 Nr: 1826-06.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS METELO DE ALMEIDA, MAGNO 

PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MANOEL DE 

SOUZA GARCIA - OAB:, VANIA FATIMA DE PAULA - OAB:OAB-MT 

10140

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 1826-06.2010 (CÓDIGO: 154469)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: MARCOS METELO DE ALMEIDA

 MAGNO PEREIRA DE ALMEIDA

 Vistos etc.

Em razão de folgas compensatórias concedidas a este magistrado no 

período de 16 à 27 de Abril de 2018, REVOGO a decisão anterior que 

designou audiência de instrução e julgamento nestes autos (fl. 213).

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, 02 de abril de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 166750 Nr: 14053-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI FERREIRA DA SILVA, EVERTON 

DANILO JESUS BATISTA, JONAS SOUZA DA CRUZ, JEFFERSON SILVA 

RONDON, ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA, RONI OLIVEIRA DA SILVA, 

NERIVALDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8.083, FABIO DA COSTA QUEIROZ - OAB:, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10216/MT, JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13595, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14053-28.2010.811.0042 (CÓDIGO: 166750)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: RODINEI FERREIRA DA SILVA

 EVERTON DANILO JESUS BATISTA

 ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA

 RONI OLIVEIRA DA SILVA

 JEFFERSON SILVA RONDON

 JONAS SOUZA DA CRUZ

 NERIVALDO XAVIER

 Vistos.

 Em razão de folgas compensatórias concedidas a este magistrado no 

período de 16 à 27 de Abril de 2018, REDESIGNO a audiência de instrução 

e julgamento para o interrogatório do acusado NERIVALDO XAVIER para o 

dia 21.05.2018 às 16h30min.

 Intime-se o acusado no endereço de fl. 711, seu (s) advogado (s), caso 

existente no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta 

última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Por fim, oficie-se a POLITEC acerca do Confronto Papiloscópico do 

acusado NERIVALDO XAVIER e seu irmão Nivaldo Xavier produzido em 

audiência à fl. 701, conforme expedido em 19.02.2018 (fl. 713).

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 02 de abril de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 440711 Nr: 17280-16.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FERREIRA BERIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 17280-16.2016.811.0042 (CÓDIGO: 440711) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: PAULO ROBERTO FERREIRA BERIGO 

Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de 

audiências desta Vara, REVOGO a decisão anterior que designou 

audiência de instrução e julgamento nestes autos (fl. 50). 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. Em não sendo encontrado registros do 

proprietário da arma de fogo, em cumprimento ao Provimento n°05/2017 – 

CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, fazendo-o na forma do artigo 
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91, II, “a”, do Código Penal, determinando o encaminhamento ao Exército, 

nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 02 de abril de 2018. LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 385779 Nr: 27850-32.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÊNIO PAULO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Defiro o pedido ministerial para condução coercitiva da vítima Hairton 

para próxima audiência e concedo vista dos autos, no prazo de 03 dias 

para manifestação em relação à vítima Romoaldo.

II – Decreto a revelia do réu Adênio Paulo Correa, com fulcro no Art. 367, 

in fine, do Código de Processo Penal.

III – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 417235 Nr: 22422-35.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIS ALVES DE CAMPOS, KEILA 

PAES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, pois defiro o pedido das partes.

II – Defiro o prazo para juntada de endereço e da procuração.

III – Decorrido o prazo conclusos.

IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado de defesa

LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON

Advogada de defesa (Keila)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 99409 Nr: 10880-98.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DE LIMA JÚNIOR, EMERSON 

BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Posto isso, Julgo Procedente a pretensão contida na denúncia formulada 

pelo Ministério Público Estadual para condenar EMERSON BATISTA DA 

SILVA, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no 

art. 157, § 2º, Inc. I e II, c.c. art. 65, inc. III, alínea “d”, todos do Código Penal 

e JOSÉ RIBAMAR DE LIMA JÚNIOR, qualificado nos autos em exame, pela 

prática do delito descrito no art. 157, § 2º, Inc. I e II, c.c. art. 65, inc. III, 

alínea “d”, c.c art. 61, Inc. I, todos do Código Penal.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 328646 Nr: 8633-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALMEIDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - OAB/MT 

9788 PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 24/05/2018 ÀS 17:00 HORAS.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 511104 Nr: 3753-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PEDRO DA SILVA, ALYSSON 

NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA, LEONARDO VINICIUS DA VEIGA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 INTIMAR OS DRs. DEYWISON PAULA DE MORAES OAB/MT 10793, 

LAURO GONÇALO DA COSTA OAB/MT 15.304 E JONAS CANDIDO DA 

SILVA OAB/MT 16.552, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DO DIA 14 DE MAIO DE 2018 ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 509484 Nr: 2254-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 INTIMAR O DR RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB/MT 18.791, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 23 DE MAIO DE 2018 

ÀS 13:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 432695 Nr: 8637-69.2016.811.0042

 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): DARIO ALVES RONDON NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, JOSIANE FAUSTINO A. SABER - OAB:24.438

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pela defesa.

 No mais, declaro encerrada a instrução criminal, de modo que determino 

que se dê vista dos autos ao Ministério Público e após a defesa.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 
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lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 432695 Nr: 8637-69.2016.811.0042

 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): DARIO ALVES RONDON NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, JOSIANE FAUSTINO A. SABER - OAB:24.438

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507534 Nr: 358-26.2018.811.0042

 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): JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, JESSICA 

VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JHEAN VICTOR SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 Vistos etc.

Visando a realização da audiência de continuação, designo a data 

13/04/2018, às 14 horas para as oitivas das testemunhas.

 As testemunhas presentes saem intimadas. Os presentes saem 

intimados. Os acusados estão dispensados de comparecer no próximo 

ato. Requisitem-se os policiais. Intimem-se as testemunhas faltantes.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507534 Nr: 358-26.2018.811.0042

 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): JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, JESSICA 

VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JHEAN VICTOR SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 436207 Nr: 12469-13.2016.811.0042

 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): RONALDO VIEIRA DE MENEZ, RUTIELE GOMES 

DE OLIVEIRA, HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500147 Nr: 39194-05.2017.811.0042

 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): GUSTAVO FERNANDO DIAS BOMDESPACHO, 

MAGNA SILVA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614 MT, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 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

 (...)Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet em desfavor do denunciado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/04/2018, às 15:00 horas, para o 

interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa.Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o 

advogado do réu, sendo este, via DJE. Notifique-se o Ministério 

Público.Requisite-se a apresentação do acusado neste Juízo, para o 

ato.Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às 

providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501101 Nr: 40106-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 (...)RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05/04/2018, às 

16:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-o 

da data do interrogatório.Intimem-se as testemunhas e o advogado do réu, 

sendo este, via DJE.Notifique-se o Ministério Público.Procedam-se as 

devidas solicitações e comunicações, consoante previsão do artigo 1.373, 

incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.Às providências. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 508141 Nr: 950-70.2018.811.0042

 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): MARCELO DE LIMA, WANDERLEI LUIZ DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de 

Marcelo de Lima e Wanderlei Luiz de Azevedo, onde lhes imputam as 

condutas descritas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 

11.343/2006, bem como em relação ao primeiro a conduta descrita no 

artigo 12, da Lei n° 10.826/2003.

Devidamente notificados (certidão de fl. 112), os réus apresentaram 

defesa preliminar (fl. 117).

Ainda, às fls. 118/120, foi aforado pedido de revogação de prisão 

preventiva aforado em favor de MARCELO DE LIMA, onde este sustenta 

ser possuidor de bons predicados e que inexistem motivos para manter 

decretada sua custódia.
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 Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público opinou pelo 

INDEFERIMENTO do pedido de revogação de prisão (fls. 122/124).

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

1) DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:

Embora os réus discordem dos termos da denúncia, entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta dos denunciados e, tampouco, a 

ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste 

momento, o princípio do in dubio pro societate.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet contra os denunciados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/04/2018 às 

15:45 horas, para o interrogatório dos acusados, inquirição das 

testemunhas de acusação e defesa.

Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Requisite-se a apresentação dos acusados neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

2) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos 

e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em 

flagrante, redundando na decisão de fls. 66/68, proferida pela magistrada 

que presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não 

trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do acusado deve ser mantida, 

a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua 

conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes 

apreendidos (261,66g de maconha), além de petrechos, munição e quantia 

em dinheiro (R$ 296,25).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. 

(IUJ 101532/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS 

CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 

12/04/2017)

Agregado a isso, há de se ressaltar que o crime em tela não se trata de 

fato isolado na vida do réu, pois o mesmo responde, perante este juízo, a 

outra ação penal pela prática de crime análogo ao presente (Código n° 

448145).

Inclusive, em relação a essa outra ação penal, o mesmo foi posto em 

liberdade em 16/12/2016 e, como se vê, decorrido praticamente um ano, 

voltou a delinquir, ao praticar o ilícito em tela.

Com isso, resta evidente a necessidade também de manter decretada sua 

prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.

De outra banda, cumpre-me ressaltar que, apesar do réu ser detentor de 

bons predicados subjetivos, os mesmos não são suficientes para, 

isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente 

caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a 

manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é 

cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

122/124, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de MARCELO DE LIMA.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 358681 Nr: 20996-56.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA S. PINHEIRO - 

OAB:17.573, GIVANILDO GOMES - OAB:12635

 Intimação para a defesa apresentar alegaçõe finais no prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 346961 Nr: 7608-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575/O

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada Alessandra 

Abreu Lima com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 9.099/1995 c/c 

artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Após as providências de 

praxe, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 345545 Nr: 5918-22.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12.635

 “Vistos,

1. Declaro encerrada a fase instrutória.

2. Às alegações finais escritas.

Cumpra-se”.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 422854 Nr: 28521-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS, DOMINGOS 

BARBOSA BORGES, EVANGELISTA DE ALMEIDA MENDES, ANDRE LUIZ 

GALVÃO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, IVAN GIBIM 

LACERDA - OAB:5951

 “VISTOS ETC.

Tendo em vista que todas as testemunhas de acusação serão ouvidas por 

meio de cartas precatórias já expedidas e considerando que a expedição 

de missiva não suspende a instrução, intime a defesa para que, no prazo 

de 5 dias, arrole suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no 

caso de testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra 

Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 312594 Nr: 11013-04.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CIRINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 “VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 469181 Nr: 9073-91.2017.811.0042

 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): ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 Vistos, etc.

Diante da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal de 

Justiça nos autos do expediente n.º 0005264-10.2017.8.11.0000, que 

designou este Magistrado, para jurisdicionar exclusivamente na 7 ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá, DEVOLVO os presentes autos sem 

despacho/decisão/sentença.

 Remetam-se conclusos, imediatamente, ao juiz competente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 477158 Nr: 17000-11.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU BARBOSA, EVANDRO ALEXANDRE 

FERRAS LESCO, RONELSON JORGE DE BARROS, JANUÁRIO ANTONIO 

EDWIGES BATISTA, GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

FRANCISCO DE ASSIS DO RÊGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - 

OAB:29.071 OAB/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

LUCIANA GABARDO - OAB:78.507 OAB/PR, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22926/O, 

SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B, Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera - OAB:7031, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031, 

THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5.928, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928

 FINALIDADE: intimar a parte REQUERIDA, na(s) pessoa(s) de seu(s) 

patrono(s), quanto à designação de Audiência de inquirição de 

t e s t e m u n h a ( s )  r e f e r e n t e ( s )  à  C a r t a  P r e c a t ó r i a  n . 

0707441-47.2018.8.07.0015, para o dia 08/05/2018, às 15:30 horas, para 

oitiva da testemunha Fábio Galindo Silvestre, conforme o Ofício nº 

1065/2018, expedido pela 1ª Vara de Precatórias do Distrito Federal, 

juntado na Ref: 360.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 476148 Nr: 16016-27.2017.811.0042

 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): WDYSOM XAVIER OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17413/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

patrono, para ciência do despacho que segue transcrito: "(...)VII. DESIGNO 

sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

para o dia 18.4.2018, às 13h30min. VIII. 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. IX. 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) 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). X. Intimem-se. XI. Às providências."

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 162912 Nr: 10240-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FIGUEIREDO MATOS, JEFFERSON 

MAGNUM DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 

04/06 para:PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o acusado:CLEITON FIGUEIREDO MATOS, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 

121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente 

submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em 

decorrência da acusação.Em cumprimento ao que determina o art. 413, 

§3°, do Código de Processo Penal, não verifico neste momento a 

necessidade da segregação do acusado. Intime-se pessoalmente o 

acusado, a Defensoria Pública e o Ministério Público desta decisão, nos 

termos do art. 420, I do Código de Processo Penal. Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do CPP. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 26 de 

março de 2018. Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 515490 Nr: 7928-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARYSSA BOTTO BARREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLAN CRESPO - OAB:RJ 

79609

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 19/04/2018, às 14:40 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 515490 Nr: 7928-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARYSSA BOTTO BARREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERLAN CRESPO - OAB:RJ 

79609

 Vistos, etc. Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 19/04/2018, 

às 14:40 horas. Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com 

antecedência, comunicando-se o Juízo Deprecante. Caso haja advogado 

constituído na origem, para evitar a frustração do ato, intime-se via DJE, 

sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para acompanhamento 

do ato em caso de ausência do causídico. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, observando o disposto nos arts. 1.358 a 1.368 da CNGC 

Judicial. Ciência ao Ministério Público. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 503871 Nr: 42902-63.2017.811.0042

 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): CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS, 

RENATO GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128, LUCAS ARRAIS CORREA - OAB:19128/MT

 Vistos, etc. Trata-se de Ação Penal, ofertada pelo Ministério Público em 

desfavor de CARLOS ALBERTO PEREIRA SANTOS e RENATO 

GONÇALVES PEREIRA, ante a suposta prática do delito previsto no art. 33, 

caput, e art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06. A defesa preliminar dos 

acusados aportou às fls. 63/65 e 66/69, ocasião que a defesa negou os 

fatos narrados na denúncia e pugnou pela revogação da prisão 

preventiva decretada contra os mesmos, reiterando, subsidiariamente, o 

pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar com relação ao 

acusado CARLOS ALBERTO, que estaria tuberculoso. Com vista dos 

autos, o d. representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento 

dos (fls. 71/73). É o sucinto relatório.[..] Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 03/05/2018, às 16:15 horas, para o interrogatório 

dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e defesa. Para 

tanto, intimem-se os acusados; as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa. [...] 

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da 

custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da 

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas 

em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. 

Com relação ao pedido de prisão domiciliar, reiterado pela defesa em favor 

de CARLOS ALBERTO, vejo que indeferido no APFD de Cód. 500676 em 

26.02.2018, inexistindo no pedido da defesa qualquer circunstância inédita 

capaz de modificar referida decisão. Por todas as razões acima e em 

consonância com o parecer Ministerial de fls. 71/73, INDEFIRO os pedidos 

de revogação da prisão preventiva/ concessão de prisão domiciliar, 

formulados às fls. 63/69. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário para realização do ato ora designado.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 349666 Nr: 10717-11.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MICHEL 

LAURINI RUTSATZ OAB/MT 14.983, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 461464 Nr: 1300-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PRISCILA 

FERREIRA GALENO OAB/MT 13.936, para que apresente as alegações 

finais no prazo legal.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305297 Nr: 3050-42.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA, ALUISIO 

METELO JUNIOR, JULIANO CHIROLI, LINDBERG CARVALHO DE MEDEIROS, 

HENRIQUE CORREIA SILVA SANTOS, EDUARDO ANTONIO LEAL 

FERNANDES, RICARDO TOMAS DA SILVA, ERNESTO XAVIER DE LIMA 

JÚNIOR, ARNALDO FERREIRA DA SILVA NETO, RICARDO DE ALMEIDA 

MENDES, FERNANDO DUARTE SANTANA, DULCÉZIO BARROS OLIVEIRA, 

CARLOS EVANE DA SILVA, PEDRO PAULO BORGES DO AMARAL, LUCIO 

ELI MORAES, MORIS FIDÉLIS PEREIRA, HONEY ALVES DE OLIVEIRA, 

SAULO RAMOS RODRIGUES, ROBERTO DA SILVA BARBOSA, JONNE 

FRANK CAMPOS DA SILVA, ANTÔNIO VIEIRA DE ABREU FILHO, JOÃO 

ALBERTO ESPINOSA, AISLAN BRAGA MOURA, WANKER FERREIRA 

MEDEIROS, VALNEZ DUARTE DE SOUZA, ROGERIO BENEDITO DE 

ALMEIDA MORAES, ADILSON DE ARRUDA, HILDEBRANDO RIBEIRO 

AMORIM, RENER DE OLIVEIRA MICHALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166/B, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:9502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5.362-MT, 

ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, BRENO 

POLITANO LANGE - OAB:14.231/mt, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DOUGLAS DE MELO 

SANTIAGO - OAB:14359/MT, FABIANE PAES DE BARROS - OAB:14216, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, FERNANDA MARTINS DE 

FARIA - OAB:13523, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731, 

FLÁVIA FÁTIMA BATTISTETTI BALDO - OAB:13.146, JOAO RICARDO 

SOARES DA COSTA - OAB:14681, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

LUCAS BERNADINO - OAB:12027, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027, LUIS EMÍDIO DANTAS JÚNIOR - OAB:7400-MT, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, MARCIANO XAVIER DA 

NEVES - OAB:11.190-OAB/MT., MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/MT, MIGUEL AREND PFEIL - OAB:5455, PAULO CESAR DE 

OLIVEIRA - OAB:16.6860, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A/MT, 

Rafaela Guerrize Conte - OAB:17024, RICARDO DA SILVA MONTEIRO 

- OAB:3.301/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Samira 

Pereira Martins - OAB:10029, SAULO RONDON GAYVA - OAB:13.216, 

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO - OAB:7013, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO MITSUO 

TAMURA, para devolução dos autos nº 3050-42.2011.811.0042, Protocolo 

305297, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 459199 Nr: 36628-20.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENILSON AMANCIO DIAS BRAGA, JOÃO 
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BATISTA COSTA SANCHES, JEAN CARLOS DE MELLO BATISTA, LUIZ 

FELIPE DA SILVA ROSA, THIAGO BENTO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - OAB:6846, 

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - OAB:18086/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 

26 de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede deste Juízo, bem como da 

expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rondonópolis/MT, com a 

finalidade de intimar e interrogar o acusado João Batista Costa Sanches, 

para que possam acompanhar o cumprimento da missiva no Juízo 

deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 496437 Nr: 35629-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRANDÃO BAPTISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:33.202/MG, TÁSSIA RODRIGUES MARTINS - OAB:127.265/MG, 

WINSTON JONES PAIVA - OAB:8.970/MG

 Autos n.º 35629-33.2017.811.0042 – ID. 496437

VISTOS ETC.

Ante o teor da certidão de fls. 42, considerando que o Ministério Público 

informa a atual localização da testemunha às fls. 39, e, não havendo 

tempo hábil para intimação da testemunha para o ato já designado, 

redesigno a audiência marcada na data 27/03/2018, às 16:00 horas, para 

o dia 16/04/2018, às 14:00 horas.

Intime-se/Requisite-se a testemunha, conforme o caso.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá – MT 26 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 368675 Nr: 8855-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TEIXEIRA DE LEMOS, GIOVANNI 

APARECIDO ESPINDOLA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Vistos.

Defiro o parecer ministerial retro.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20/08/2018 às 14h30min.

Intimem-se os acusados, a vítima e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 427950 Nr: 3358-05.2016.811.0042

 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: ECSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, WILLIAM 

FIGUEIREDO BARBOSA - OAB:18.756, Zirlane Franco Godoy da 

Silveira - OAB:6108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 (..). No caso dos autos, entendo que o requerido já se desincumbiu do 

seu ônus assistencial descrito no art. 1.566, inciso III, do Código Civil, 

posto que, em um primeiro momento, isto é, logo após a ruptura da vida 

conjugal com a autora, o requerido pagou pensão alimentícia à requerente, 

além de custear o plano de saúde da mesma, por lapso temporal bastante 

razoável.Nessa ordem de ideias, apesar da superveniência de fato novo, 

isto é, a pretensa patologia da autora, por si só, não justifica a oneração 

do requerido em novamente custear o plano de saúde da requerente, 

notadamente ao considerarmos o longo lapso temporal decorrido desde a 

separação das partes e o fato de que requerente já se inseriu no mercado 

de trabalho. Nesse sentido:“DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS PARA A DIVORCIANDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

DESCABIMENTO. 1. Para que seja estabelecido o encargo alimentar em 

favor da ex-mulher, como antecipação de tutela, é preciso que exista 

prova cabal de que a ruptura da relação tenha sido recente, bem como de 

que fique razoavelmente demonstrada a condição de necessidade. 2. (...). 

Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento Nº 70068153709, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 03/02/2016)De igual forma, esclareço 

que o fato do requerido continuar na administração dos bens objetos de 

partilha das partes, notadamente da Empresa Máxima Assessoria em 

Controle e Prevenção de Incêndios LTDA – ME, que inclusive inclui uma 

terceira pessoa como sócio, por si só, também não gera a obrigação do 

requerido de prestar assistência à requerente, nos termos pleiteado.Logo, 

entendo que resta ausente o pressuposto da “probabilidade do direito” 

alegado pela autora, o que seria imprescindível para o deferimento da 

tutela de urgência requerida, pelo que INDEFIRO o pedido de fls. 577/584.

(...).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507155 Nr: 46266-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CASTRO DA SILVA - 

OAB:18158

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)..Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando:- Afastamento do agressor do lar, domicílio ou 

local convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006).- Proibição ao agressor 

de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, 

“a”, da Lei nº 11.340/2006).- Proibição ao agressor de manter contato com 

a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). - 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 (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).- Recondução 

da ofendida e dos seus dependentes ao respectivo lar e domicílio, após o 

afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei nº 11.340/2006).- Proibição 

temporária ao agressor para celebração de atos e contratos de compra, 

venda e locação de propriedade comum do casal (art. 24, II, e seu 

parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006), devendo ser oficiado aos 

Cartórios de Registro de Imóveis de Cuiabá acerca da presente restrição. 

Em havendo bens em outras localidades, deverá a vítima informar nos 

autos para que os Cartórios respectivos possam ser oficiados.Por 

consequência, deixo de acolher o parecer ministerial de fl. 20.Outrossim, 

DESIGNO o dia 24/04/2018 às 16h00min para a realização de Audiência de 

Conciliação.INTIMEM-SE as partes. Consigno que a intimação deverá ser 

realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no 

art. 21 da Lei nº 11.340/2006.Intime-se o patrono da requerente - via 
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DJE.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 429713 Nr: 5255-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jaderson rocha reinaldo - 

OAB:24389/0

 Ante o exposto, INDEFIRO a preliminar arguida.Ademais, com relação a 

preliminar de ausência de nexo causal entre a materialidade e autoria do 

delito, entendo que a mesma se confunde com o mérito da causa, pelo 

que, postergo sua análise para o momento da prolação da 

sentença.Destarte, superada as preliminares arguidas, e não havendo nos 

autos qualquer hipótese para absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 20/08/2018 às 15h00min.Intimem-se o acusado, a vítima e as 

testemunhas arroladas.Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via 

DJE.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 03 de abril de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada deViolência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 471258 Nr: 11146-36.2017.811.0042

 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: NDPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, Rodrigo Pierazzo Aparecido da Silva - 

OAB:159771

 Vistos.(...)DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme pedido de 

reconsideração da parte autora.Compulsando os autos e o feito de id. 

471518 em apenso, verifico que existem duas ações de dissolução de 

união estável c/c partilha de bens(...).Desta forma, repetida a ação que 

está em curso, resta configurada a LITISPENDÊNCIA, devendo este feito 

ser extinto sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 485, V, do 

CPC/2015.Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a gratuidade 

da justiça deferida.INTIMEM-SE às partes através de seus advogados – 

via DJECiência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo recursal, 

ARQUIVE-SE com a adoção das formalidades de praxe. P. I. CUMPRA-SE. 

CUMPRA-SE. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 401387 Nr: 5671-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON MAYER SILVA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Setembro 

de 2018, às 14h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 451488 Nr: 28581-57.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON CANDIDO DE ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - OAB:

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Setembro 

de 2018, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC.

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372951 Nr: 13954-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4026, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de Agosto de 

2018, às 17h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono constituído pelo acusado para que tome 

ciência da audiência.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 346529 Nr: 7081-37.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉSIO ALVES DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB:5211

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono da defesa para, em 10 dias, 

informar o endereço atualizado das testemunhas e do acusado
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 479207 Nr: 19008-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS MANOEL - 

OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar a exequente para informar o valor 

atualizado do débito relativo ao mês de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 366996 Nr: 6964-12.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELL KOSEKI DE CAPUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Santos Carvalho - 

OAB:23029/O, ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - OAB:10120/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto de 

2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação do réu para que compareçam ao ato, 

com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, observando a manifestação 

de fls. 180.

IV. Intimem-se

V. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105523 Nr: 2661-81.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFBFL, FBDNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC-M

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

OAB:16113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC 

requerendo o que entender.

II – Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra o gestor o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

III – Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

IV – Publique-se o presente despacho para ciência do advogado 

constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 95702 Nr: 4110-45.2015.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGdSI, KLGdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wolner Nunes Ribeiro de Paula 

- OAB:7.503/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Autorização Judicial de Viagem ao Exterior com 

Suprimento do Consentimento Paterno, proposta por Daniellen Gonçalves 

de Souza Izquierdo, em desfavor de Walter Luis da Silva Matos.

A Requerente pretende o suprimento da autorização paterna para que sua 

filha Kimberly, possa empreender viagem ao exterior, em sua companhia, o 

que vem sendo obstado pelo pai, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível.

O Juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Cuiabá declinou da competência em favor deste Juízo, 

conforme decisão de folhas 58/59.

O Ministério Público manifestou-se às folhas 63, pela intimação da parte 

Autora, tendo em vista que a viagem ocorreria na data de 12/12/2015.

A Autora foi devidamente intimada às folhas 65/66 e 68/69, contudo, 

permaneceu inerte nos autos.

O Ministério Público manifestou-se às folhas 70, pugnando pela extinção 

do feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

É o relato do necessário.

2. Fundamentação

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, III, do 

CPC/2015, haja vista o manifesto desinteresse da Autora em dar 

prosseguimento na demanda (folhas 65/66 e 68/69).

3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, III, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101942 Nr: 5348-65.2016.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DG, MRGA, IGAD, GGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA NÁDIA DIMITRUK - 

OAB:13295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC.Feito isento de custas processuais, ex vi do 

art. 141, § 2º, do ECA.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107148 Nr: 4037-05.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSM, RASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDLN, JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c pedido liminar, 

proposta por Jucineia Salgado Moreira, em favor da criança R.A.S.L., em 

desfavor dos genitores Izidoro Rodrigues da Luz Neto e Jessika Salgado 

Lino.

Narra a inicial a Requerente é avó materna do infante Rafael, e que 

aparentemente os genitores estão reclusos cumprindo pena privativa de 

liberdade em regime fechado.

A inicial foi recebida às folhas 50, sendo postergada a análise do pedido 

liminar para após a apresentação de relatório de estudo psicossocial.

Às folhas 51/52, consta relatório informativo da Equipe Técnica deste 

Juízo, que não foi possível efetivar estudo psicossocial pois a guardiã não 

compareceu no atendimento agendado, tampouco justificou sua ausência, 

inclusive que não foi possível localizá-la no endereço indicado nos autos.

Em petição às folhas 53, a Requerente informou que a criança está sob os 

cuidados da avó paterna, Rosimeire Murada da Luz Silva, na cidade de 

Campo Verde/MT, razão pela qual, pugnou pela desistência da ação.

O Ministério Público emitiu parecer favorável ao pedido de desistência 

formulado pela Requerente às folhas 55.
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É o relato do necessário.

2. Fundamentação

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, VIII, do NCPC, 

haja vista o pedido de desistência formulado pela Requerente às folhas 

53.

3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VIII, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89995 Nr: 2479-03.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2479-03.2014.811.0063, Protocolo 89995, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 116508 Nr: 3584-47.2016.811.0062

 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): Erica Benedita Vilela Cazonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dolores Cruz Roseli - 

OAB:9528

 Vistos.

Designo nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, Audiência de Instrução e 

Julgamento a ser realizada no dia 24/04/2018 às 15h00min.

INTIMEM-SE as partes, advogado bem como as testemunhas arroladas.

Ciência ao MP.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500939-49.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MAIA SGOBI SCAFF ANTONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500550-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PAULO AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504005-37.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 0502161-52.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501107-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAJARA APARECIDA TAVARES MARCUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000024-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA DE DIREITO. ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502035-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CACULINA MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500639-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAMILO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500034-44.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENTO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500476-10.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502306-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIRCA PRATES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000675-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. T. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

TALITA TEIXEIRA OAB - 044.854.611-65 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo 

para processar e julgar a causa e determina-se a remessa dos autos, 

COM URGÊNCIA, ao Juizado da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá, com a baixa devida. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 2 de abril de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA (REQUERENTE)

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT0004759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 29/05/2018, Hora: 09:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, DEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos 

efeitos da Portaria PGM Nº 021/2018, publicada no Diário no Diário Oficial 

de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (nº 1328 - de 

26/03/2018) e, de consequência, determina-se a manutenção dos 

Procuradores, ora autores, na lotação definida antes da edição do aludido 

ato, até ulterior deliberação deste juízo. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Vistas dos autos ao Ministério Público. Intime-se. Cuiabá, 2 de abril de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001230-84.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (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 crédito no valor de total 

de R$ 749,91 (setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um 

centavos), referentes aos honorários advocatícios como defensora 

dativa. Intime-se a parte exequente para que apresente a Certidão original 

no Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 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 do MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 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: 1001041-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA 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 total 

de R$ 14.190,24 (quatorze mil, cento e noventa reais e vinte e quatro 

centavos), referentes aos honorários advocatícios como defensor dativo. 

Intime-se a parte exequente para que apresente a Certidão original no 

Cartório, que deverá retê-lo para fins de cancelamento. 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 do MMª. Juíza de Direito. Joselaine 

Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 29 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: 0500540-20.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO PESSOA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506151-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504829-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MENESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 
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item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504106-74.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR LEITE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501007-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR GRAMULHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIA ALIENDRE PONCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a parte 

autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, os 

parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da Lei 

12.153/09. Após, conclusos.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501114-43.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILDECIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500965-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ARRUDA PAEZANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 
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respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA FREITAS DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501602-95.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO ROBERTO SANTOS OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500941-19.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY DA SILVA SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501109-21.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA LOURENCO SCHUCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503186-03.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505216-11.2014.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504451-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504016-66.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEDERSON LUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501525-86.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA CARDOSO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501116-13.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDE PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 
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prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000736-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, RECONHECE-SE E DECLARA-SE a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar a presente ação e declina-se para uma das Varas da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Distribua-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501027-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500568-85.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501513-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SOLANGE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505215-26.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GODOFREDO COSTA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505199-72.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AZENIL DAMIANA DE QUEIROZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000699-61.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, RECONHECE-SE E DECLARA-SE a 

incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para 

processar a presente ação e declina-se para uma das Varas da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. Distribua-se. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000689-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCINDA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ0160365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, RECONHECE-SE, de ofício, a incompetência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a 

presente demanda, e, de consequência, determina-se a remessa para 

distribuição a uma das varas da Fazenda Pública da Capital. Intime-se. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504558-84.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO MARCOS BARBOSA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUCIR FELIX MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, declara-se a incompetência deste juízo 

para processar e julgar a presente demanda, e, de consequência, 

declina-se em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública 

da Capital. Publique-se. Intime-se. Remeta-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503520-37.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELSOM FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504354-40.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIVA BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 
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transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOU MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Autos vindos do plantão judiciário com despacho 

para a parte autora emendar a inicial. Intime-se a parte autora para cumprir 

integralmente o despacho de ID. 12497934, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, ao NAT para parecer, no prazo de 72 horas. Após, retorne os 

autos em conclusão para prosseguimento do feito. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504363-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502351-15.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA APARECIDA GOTTARDELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502282-80.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FONTES PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505741-90.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 
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diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0506109-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SILVA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504195-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HENRIQUETA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento da sentença 

condenatória de obrigação de fazer e pagar. Intime-se a parte autora para 

apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no 

art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos 

Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) 

dias. No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de 

diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação 

também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no 

tema 005[1] da Tese de Repercussão Geral firmada no RE 561.836/RN, 

item II, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação 

remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os 

respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031899-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE NUNES DA CRUZ FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial juntando aos autos documentos pessoais legíveis e comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031918-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYDELE EISMAR DE SOUZA DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial juntando aos autos comprovante de endereço legível , no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva. Juíza de Direito. ” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502395-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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 de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504345-44.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR FELIX DE OLIVEIRA PAIXAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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 de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502022-66.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AURILEI LEITE VIRGOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT0010101A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva. Juíza de Direito.” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 116, DE 02 DE ABRIL DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Wanderlei José 

dos Reis, por intermédio do Ofício nº 12/2018-Gab. datado de 23.03.2018, 

resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Lucas Cainan Babora Veloso, matrícula nº 

36006, portador da Cédula de Identidade RG - 14641179-7 SSP-PR, 

cadastrad o no CPF 092.757.099-80, para exercer o cargo de Assessor 

de Gabinete I, a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada 

em exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 117, DE 03 DE ABRIL DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Eduardo Rocha Passos, matrícula nº 5674, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração, no período de 

09 a 18 de abril de 201 8, em razão do usufruto de férias da servidora 

Márcia Célia Camarim Guabiroba, matrícula nº 4714.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 112, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a suspensão de expediente no Cartório do Terceiro 

Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica 

da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da 

Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e 

considerando a renúncia do Tabelião interino Wellington Ribeiro Campos, 

resolve;

Artigo 1º - Suspender o expediente no Cartório do Terceiro Tabelionato de 

Notas Registro de Títulos e Documentos Pessoa Jurídica da Comarca de 

Rondonópolis – Estado de Mato Grosso, a partir do dia 26 de março de 

2018, até que seja nomeada outra pessoa com disposição de assumir.

Parágrafo único. Os casos urgentes deverão ser atendidos pelos demais 

Cartórios existentes na Comarca, observando-se os emolumentos 

estabelecidos no Provimento 03/2018-CGJ; e, nos casos de atos cuja 

competência seja impossível de se estender às demais serventias, se 

necessário, estes poderão ser antecipados ou praticados mediante 

recolhimento prévio dos emolumentos sob condição de registro imediato no 

momento em que o Cartório restabelecer as suas atividades.

Registre-se, publique-se. Cumpra-se.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 118, DE 03 DE ABRIL DE 2018.

Designa novo INTERINO para responder pelo acervo do Cartório do 

Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de 

Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e considerando a decisão 

proferida no Procedimento Administrativo n. 8801-54.2016.811.0003, que 

determinou o afastamento da Tabeliã interina Tereza de Lurdes Garcia 

Xavier responsável até então pelo acervo do Cartório do Terceiro 

Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos Pessoa Jurídica da 

Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso, a necessidade da 

designação de outra pessoa para responder interinamente pela serventia 

citada, e o previsto na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral 

da Justiça, resolve;

Artigo 1º - Designar a Sra. FABIANA ALBUES MACIEL, brasileira, 

portadora do RG. nº. MT 1345532-0, e CPF. nº. 909.812.511-53, residente 

e domiciliada na Rua Ramiro das Neves n. 46, Bairro Sagrada Família, 

Rondonópolis-MT, para responder interinamente pelo acervo do Cartório 

do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos 

Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso, 

sem qualquer possibilidade do designado pleitear qualquer direito ou 

indenização, devendo cumpri fiel, leal e honradamente as atribuições de 

seu cargo, sem dolo, nem malícia.

Artigo 2º - Revogar a Portaria n. 109/2018 de 21 de março de 2018, que 

nomeou o Sr. Wellington Ribeiro Campos como interino da serventia 

referida no artigo anterior.

 Registre-se e publique-se. Intimem-se os interessados e cientifique-se à 

Corregedoria-Geral da Justiça

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 119, DE 03 DE ABRIL DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, Wanderlei José 

dos Reis, por intermédio do Ofício nº 012-2018-GAB, datado de 2 

3.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 05 de abril de 2018, o servidor Lucas 

Cainan Babora Veloso, matrícula 36.006, portador da Cédula de Identidade 

RG - 14641179-7 SSP-PR, cadastrado no CPF 092.757.099-80, do cargo 

de Assessor de Gabinete II, da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2841 Nr: 1364-31.1994.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S/A, ESPOLIO DE ULIVAR 

FAVRETTO, ASTROLINO ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LABONIA 

CARNEIRO - OAB:251411/SP

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

147,60 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 48,80 ao Cartório Distribuidor, 

esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741799 Nr: 3193-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17.826-A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 - DF

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 113,95 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706079 Nr: 769-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN BERTUCHI, MARIA MEIATO BERTUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA BRITO, ESPOLIO DE 

ODILON AUGUSTO DE BRITO, CARMELITA PEREIRA SOBRINHO, HÉLIO 

ACÁCIO FIGUEIREDO, TEOFILO RODRIGUES, VÂNIA GISELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:, 

REGINA DE OLIVEIRA BRITO - OAB:MT/2.316

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

349,67 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 223,80 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764933 Nr: 15802-61.2014.811.0003

 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: GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABI CALÇADOS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Antônio Siviero - 

OAB:3048 OAB/MS

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

381,76 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783209 Nr: 7470-71.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A (CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 
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OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

260,90 e Taxa Judiciária no valor R$ 321,30 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 97,54 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746183 Nr: 5691-18.2014.811.0003

 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: ANTONIO DE ASSIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 54,90 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748921 Nr: 7204-21.2014.811.0003

 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: TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

167,72 e Taxa Judiciária no valor R$ 64,97 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 

27,45 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411921 Nr: 8033-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LOURIVAL PEREIRA DOS 

SANTOS, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, ALONSO PEREIRA DOS 

SANTOS, CHARLES PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO FERREIRA LIMA - 

OAB:RO/2118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

348,66 e Taxa Judiciária no valor R$ 419,25 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 164,75 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436656 Nr: 5324-33.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JANDER DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCILEI HONORIO FERREIRA, ADRIANO 

BASILIO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

379,56 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 
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Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710671 Nr: 5648-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHEMA FUNILARIA E PINTURA LTDA, ALAN SCHULZ 

BAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S M CORREA ELÉTRICA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8.956, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA INEZ MECENAS DO 

CARMO - OAB:MT/5.852

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

345,37 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708444 Nr: 3297-09.2012.811.0003

 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: TIAGO HILARIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOK FINAL FLORES E DECORACOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

388,51 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720116 Nr: 1161-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ALVORADA DE MARILIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MACHADO TÁPIAS - 

OAB:OAB/SP 82.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA 

MENDES - OAB:15267-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

378,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770809 Nr: 2536-70.2015.811.0003

 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: KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

378,61 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, e o valor de 

R$ 139,35 ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, 

o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de 

todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003314-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Dos advogados das partes para cientificá-los sobre a perícia designada 

para o dia 8 de maio de 2018, às 14 horas, no consultório situado na 

Avenida Tiradentes, 2127, Centro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO G. PESSOA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005377-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) da requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, oferecer réplica à Contestação.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001947-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO DOMINGUES OAB - PR60201 (ADVOGADO)

FAGNER FRANCISCO CASTILHO OAB - PR43493 (ADVOGADO)

MATHIEU BERTRAND STRUCK OAB - PR32066 (ADVOGADO)

NEMO ELOY VIDAL NETO OAB - PR20039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MIGUEL POFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001947-27.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Adriana Agrícola Ltda. Réus: Roberto Miguel Poffo e Roberto Miguel Poffo - 

ME. Vistos, etc. ADRIANA AGRÍCOLA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com qualificação nos autos, devidamente representado por seu 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ROBERTO 

MIGUEL POFFO e ROBERTO MIGUEL POFFO ME, pessoa jurídica de direito 

privado, com qualificações nos autos. Devidamente citados, os réus 

apresentaram contestação, sem alegações preliminares. Foi determinada a 

especificação das provas, e após as manifestações das partes, veio-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Inexistem preliminares a se decidir. 

Quando da manifestação para especificação de provas, a autora 

requereu o em sua petição a quebra do sigilo bancários dos réus, bem 

como expedição de ofícios ao Ministério da Agricultura e à Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis – MT, para que assim pudesse quantificar os 

faturamentos dos réus. Pois bem, os pedidos da parte autora no momento 

são extremamente invasivos aos direitos Constitucionais dos réus e o seu 

deferimento poderia configurar verdadeira arbitrariedade deste juízo. Isto 

porque, a ação ainda encontra-se em fase de instrução, não havendo que 

se falar, no momento, em ilegalidade certas dos réus, tampouco quantificar 

o suposto valor de ganhos irregulares ou prejuízos da autora. A quebra de 

sigilo bancária e fiscal é uma medida excepcional, e portanto o seu 

deferimento deve ser fartamente embasado, o que não ocorre no caso 

concreto, em especial pela ausência de sentença terminativa favorável à 

autora. Assim já é o entendimento do STJ: “CIVIL E PROCESSUAL. 

ACÓRDÃO ESTADUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO 

ORDINÁRIA QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE 

PREFERÊNCIA À AQUISIÇÃO DE COTAS DE SOCIEDADE COMERCIAL 

GESTORA DE "SHOPPING CENTER". PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO 

FISCAL. DEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM JUDICIAL CASSADA. CPC, ART. 165. I. Não 

padece de omissão o acórdão estadual que aprecia as questões 

essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas trazendo conclusões 

desfavoráveis à parte irresignada. II. Conquanto possível a quebra do 

sigilo fiscal de pessoa física ou jurídica no curso do processo, em 

homenagem ao preponderante interesse público, constitui requisito 

essencial à higidez do ato judicial que a determina achar-se amparado em 

fundamentação consistente, por se cuidar de medida excepcional à regra 

geral da preservação da privacidade preconizada no art. 5º, inciso X, da 

Carta Política. III. Caso em que a decisão objurgada limitou-se a justificar a 

determinação de expedição de ofício à Receita Federal exclusivamente 

com base na prerrogativa judicial de autonomia na colheita de provas, o 

que não tem o condão de afastar a imprescindibilidade da fundamentação 

dos atos judiciais. IV. Recurso especial conhecido e provido.” (RESP nº 

1220307, Ministro Relator ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Brasília DF, 17 de 

março de 2011) Por outro lado, defiro a realização de perícia requerida 

pela autora e nomeio o senhor MIGUEL SUBTIL DE OLIVEIRA FILHO, CREA 

4938-D, Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, Sl 1403, Bosque da 

Saúde , Cuiabá - MT, o qual deverá ser intimado pessoalmente para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 465, 

§2º CPC). Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, CPC). Os honorários periciais 

ficarão a cargo da autora que pugnou pela prova, com fulcro no artigo 95 

do Código de Processo Civil, e, uma vez concordes com a proposta e 

depositados os honorários em (5) cinco dias, desde já, autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (30) trinta dias (artigo 477 CPC) 

e, uma vez aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos 

honorários periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida 

a determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (art. 477, §1º, CPC) Para o desate da questão, e a fim de se 

evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

designo o dia 14 de agosto de 2018, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 20/fevereiro/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001947-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO DOMINGUES OAB - PR60201 (ADVOGADO)

FAGNER FRANCISCO CASTILHO OAB - PR43493 (ADVOGADO)

MATHIEU BERTRAND STRUCK OAB - PR32066 (ADVOGADO)

NEMO ELOY VIDAL NETO OAB - PR20039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MIGUEL POFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 
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(cinco) dias, manifestar sobre a proposta de honorários periciais de ID 

12185326 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001992-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM PATRIK CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem sobre o laudo pericial de ID 12478015.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796481 Nr: 12965-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F S DA SILVA PAIM-ME, FERNANDA SOARES DA 

SILVA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação do advogado do requerido, para ciência da sentença de fls. 222 

"Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por F 

S DA SILVA PAIM ME, representante FERNANDA SOARES DA SILVA 

PAIM, em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S.A., ambos 

qualificados, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada."(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 405882 Nr: 1581-83.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO ANTONIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799884 Nr: 14346-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVALDO MOURA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 69, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448540 Nr: 3719-18.2011.811.0003

 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): MÁRCIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 111, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 808658 Nr: 17557-86.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VERISSIMO VILELA, MILTON ALVES BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINA BARBOSA VILELA, JAIR VILELA 

MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 80, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799635 Nr: 14223-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE BRANDAO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 55, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822909 Nr: 3944-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON OLIVEIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 60, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427630 Nr: 9769-31.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 233, no prazo de 

cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 300651 Nr: 3269-56.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA APARECIDA FELICIANO DOCUSSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a 

correspondência devolvida nos autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726121 Nr: 7066-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA ALVES DA SILVA, DAIANE ALVES DA 

SILVA, IVANIA DA SILVA ALVES, FABIO ALVES DA SILVA, NUBIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada do exequente, para retirar certidão de Dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805818 Nr: 16620-76.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NINFA MENDES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do requerido, para no 

prazo legal efetuar o depósito dos honorários periciais arbitrados, 

conforme despacho de fls. 68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 796481 Nr: 12965-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F S DA SILVA PAIM-ME, FERNANDA SOARES DA 

SILVA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12965-96/2015

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de maio de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403141 Nr: 16667-31.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE PAULA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 Vistos, etc...

Analisando a pretensão de (fl.218) e o artigo 782, §3º do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730584 Nr: 11154-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR MELHEM HAMZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE, NAJIA E-AMAR HANZE, LEONARDO RANDAZZO NETO, 

ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HERIQUE MAIA DE 

MELO - OAB:

 Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de março de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782014 Nr: 7005-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAMPOS CAVALCANTE, SIGEFREDO 

CAVALCANTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA MADALENA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias 

requerer o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787273 Nr: 9131-85.2015.811.0003

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDIO SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 9131-85.2015.811.0003 - Código 787273

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos Por por Outros Códigos,  Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->ProceProcedimento de 

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

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE RÉ: IZIDIO SOUZA DOS SANTOS

CITANDO(A, S): Requerido(a): Izidio Souza dos Santos, Cpf: 

018.908.645-95 , RG N RG nº 1353346676 SSP/MT, solteiro(a), Endereço: 

Rua Ponta Porã, 2415, Bairro: Vl AuroVila Aurora III, Cidade: 

Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 13.806,03

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: Por "Contrato de Financiamento", celebrado entres 

as partes no dia 25/09/2014, o Requerente concedeu um crédito ao 

Requerido, no valor líquido de R$ 14.291,61 que deveria ser pago em 48 

prestações no valor de R$ 462,60 quatrocentos e sessenta e dois reais e 

sessenta centavos, casa uma, cujo vencimento da primeira estava 

previsto para o dia 25/10/2014 e da última para o dia 25/09/2018, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca 

VOLKSWAGEN, modelo GOL CITY 1.0MI TF8V, ano de fabricação 2010, 

chassi 9BWAA05W7AP099820, placa HNA-5618, cor CINZA e renavam nº 

201862409. O Requerido não cumpriu as obrigações voluntariamente 

pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 

25/01/2015.

DESPACHO: Vistos em correição. Defiro o pedido de (fls.59/60) e, via de 

consequência, determino a citação dos executados por edital, com fulcro 

no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. 

Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte exequente, 

retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal 

local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância com o 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o 

que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra. 

Rondonópolis, 19 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Eu, Técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 21 de março de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008661-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008661-66.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Granlider Transportes e Agenciamentos de Cargas 

Ltda Me. Ré: Embratel – Claro S.A. Vistos etc... GRANLIDER 

TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA ME, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de EMBRATEL – CLARO S.A. Devidamente 

citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 
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de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007857-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA OAB - MT21728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007857-98.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Maria Mendes dos Santos. Ré: Telefônica Brasil S.A. 

(Vivo S.A.) Vistos etc... MARIA MENDES DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.). Devidamente 

citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, a autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004264-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELYSAMA FREITAS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004264-61.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Elyzama 

Freitas da Rocha. Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Vistos, etc... 

ELYZAMA FREITAS DA ROCHA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação e 

documentos, arguindo preliminares e, instada a se manifestar, a parte 

autora refutou as alegações da ré, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: O pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de 

qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS AO PAGAMENTO 

- SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT pode ser exigido de 

qualquer das seguradoras conveniadas independentemente da 

identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento 

dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que legitime seja acionada a 

empresa prestadora de serviços técnicos para seguradores e segurados" 

(TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 

23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada para operar o seguro 

DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva indenização para cobertura 

dos danos pessoais decorrentes do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - 

(51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack 

Maluf - J. 18.10.2004). Ademais, pugna a ré para que a ação seja extinta 

por falta de interesse de agir em razão do pagamento da cobertura ser 

realizado em sede administrativa, porém, a preliminar não pode prevalecer, 

pois, como é cediço, após o advento da Constituição da República de 

1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder 

Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, o 

esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento 

de ação. O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal de 1988, assim, não cabível impor a alguém a 

obrigação de propor processo administrativo, pois a lei não exige tal 

desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: "Estabelece o artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal o princípio do amplo acesso ao Judiciário. 

Dele decorre a inconstitucionalidade da exigência de exaurimento da via 

administrativa antes do ingresso na via judicial" (Remessa Oficial nº 

900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen Gracie Northfleet, j.05.04.95 

- Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – 

REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO 

AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA 

PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL 

– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental 

cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi 

negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da 

dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento 

administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de 

seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 

30/03/2015). 3. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

4. Tratando-se de Agravo Regimental manifestamente infundado, deve o 
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agravante ser condenado ao pagamento de multa de um a dez por cento 

do valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 

119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo 

nosso). O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade da 

atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A exigência, 

portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende a ré, viola o 

princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a 

prova pericial requerida pela ré (id.10239574 - pág.23), assim, para tal, 

nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço 

nesta cidade, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) cinco dias. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias, e, uma vez 

aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001012-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CRISTINA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001012-84.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Gabriela 

Cristina de Lima. Réu: Banco Bradescard S.A. Vistos, etc... Analisando os 

termos dos petitórios de (id.11385169; id.11385174; id.11385178) e de 

(id.11415284), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados no (id.11385174), com suas devidas correções, em favor da 

parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA FLAVIA LEITE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001365-27.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autora: Anna Flávia Leite Oliveira. Réu: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos dos petitórios de (id.12122407; id.12122413; 

id.12122421; id.12300203) e de (id.12202621; id.12202669), hei por bem 

em deferir o levantamento dos valores depositados nos (id.1947506; 

id.12122421), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a determinação supra 

e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001933-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELBES FRANCISCO GARAVAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001933-43.2016 Ação: Cobrança Autor: Delbes Francisco Garavaso. Ré: 

Sul américa Cia Nacional de Seguros. Vistos, etc... Analisando os termos 

do petitório de (id.11118979), não verifico elementos plausíveis para seu 

acolhimento, mesmo porque, a imputação de crime de desobediência não é 

da competência cível, mas sim, criminal assim, indefiro. De outro lado, 

considerando os termos da certidão de (id.12324793), hei por bem em 

determinar a expedição de ofício à Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, 

com sede à Avenida dos Oitis, nº 1.460, Distrito Industrial, Manau/AM, CEP 

69.007-002 e à Loja Online Samsung (operada por Magazine Luiza S.A.), 

com endereço na Avenida Wilson Tavares Ribeiro, nº 1400, Contagem/MG, 

CEP 32.183-680, para que no prazo de (10) dez dias, informem o valor de 

mercado de uma Smart TV 42 polegadas 3D, modelo 7 (7000) e, caso não 

seja mais fabricada referida televisão, que seja informado o último valor de 

venda no mercado à época de fabricação, ou em caso de indisponibilidade 

do valor, informe o valor de mercado de uma televisão similar a informada, 

ou que a tenha substituído, sob pena de aplicação de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Vindo 

aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (5) cinco dias, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001631-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SABRINA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 
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1001631-14.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autoras: Erica 

Sabrina Barbosa de Oliveira Souza e Outra. Ré: Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro Dpvat S.A. Vistos, etc... ERICA SABRINA BARBOSA 

DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de ‘Cobrança de Seguro Obrigatório’ que 

moveu em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A., postulou no (id.12005810; id.12005807), pugnando 

pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do 

artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a 

obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, 

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

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

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003552-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERYK HENRYK DE DEUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003552-08.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autor: Heryk Henryk de Deus Pereira. Ré: Tim Celular S.A. Vistos, etc... 

Analisando os termos dos petitórios de (id.11982458) e de (id.12458976 – 

pág.1; id.12458987), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados no (id.12458987), com suas devidas correções, em favor da 

parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009825-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ROBERTO DOCUSSE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009825-66.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Claudemir Roberto Docusse. Ré: Claro S.A. (Embratel 

LD21 – Massivo). Vistos, etc... CLAUDEMIR ROBERTO DOCUSSE, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente ação 

“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização” em desfavor de 

CLARO S.A. (EMBRATEL LD21 – MASSIVO), devidamente qualificada e 

após seu processamento, apresentaram manifestações nos (id.11677861; 

id.12009296; id.12009301), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação celebrada nestes autos propostos por CLAUDEMIR ROBERTO 

DOCUSSE, em desfavor de CLARO S.A. (EMBRATEL LD21 – MASSIVO). 

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Dispenso o pagamento das 

custas processuais remanescentes, com fulcro no artigo 90, §3º do 

Código de Processo Civil. Façam as baixas devidas. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000357-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUSSAM SALAH EL DIN FARAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000357-15.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Hussam Salah 

El Din Farah. Executada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos, etc... HUSSAM SALAH EL DIN FARAH, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Sentença” 

que move em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(id.11843914), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face 

ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por HUSSAM 

SALAH EL DIN FARAH, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte executada. Defiro o levantamento dos 

valores depositados nos (id.11806025; id.11806021), com suas devidas 

correções, em favor da parte exequente, expedindo-se os competentes 

alvarás judiciais. Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1003347-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

alfredo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANARI VILELA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANARI VILELA DE MORAES OAB - MT0010215S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003347-76.2016 Ação: Embargos do Devedor Embargante: Alfredo José 

Silva Ferreira. Embargada: Anari Vilela de Moraes. Vistos, etc... ALFREDO 

JOSÉ SILVA FERREIRA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente “Ação de Embargos do Devedor” 

em desfavor de ANARI VILELA DE MORAES, devidamente qualificado. 

Recebida a inicial, fora determinada a intimação da embargada, para 

responder a ação (id.4906288), a qual apresentou impugnação no 

(id.5877175), replicada pelo embargante (id.8215908). Após, restaram as 
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partes devidamente intimados para apresentarem as provas que 

pretendiam produzir (id.9555814), sobrevindo informação de que houvera 

o falecimento do embargante (id.9599088), sendo determinada pelo juízo a 

suspensão do feito para regularização do polo ativo da lide, sob pena de 

extinção (id.10432045), o que não fora cumprido, conforme certidão de 

(id.12303061), vindo-me os presentes autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Considerando que não houve a regularização do 

polo ativo da lide, conforme determinado no (id.12303061) e em 

consonância com o disposto no artigo 313, §2º, inciso II do Código de 

Processo Civil, não há outro caminho a ser trilhado a não ser sua extinção 

sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como, de legitimidade ou de interesse processual. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTA a “Ação de Embargos do Devedor” promovida por ALFREDO 

JOSÉ SILVA FERREIRA, em desfavor de ANARI VILELA DE MORAES, com 

qualificação nos autos, e o faço com amparo no artigo 485, incisos IV e VI 

do Código de Processo Civil, condenando a parte embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor 

atualizado da causa (artigo 85, §2º, CPC), bem como, ao pagamento das 

custas processuais, devendo ser observado, no caso, o disposto no 

artigo 98, §3º do códex legal. Façam as baixas devidas. Transitada em 

julgada, o que deve ser certificado, façam as anotações de estilo e após, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de 

março de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001722-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BORBA DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado a ser expedido.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002333-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002333-57.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Intime-se a 

parte requerida para manifestar sobre a alegação de perda de objeto 

suscitada pelo autor no ID 7953815, no prazo de 05 (cinco) dias. A seguir, 

conclusos. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004979-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA OAB - 109.783.641-04 (REPRESENTANTE)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para cumprimento e, em sendo o caso, 

VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001401-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI DI TELLES BARBOSA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Correspondência Devolvida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-81.2018.8.11.0003

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:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO (EXECUTADO)

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das Correspondências Devolvidas, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MACEDO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

FATTOR RECUPERAÇÃO DE CREDITO E GESTAO DE RISCO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA ADOGLIO MORATELLI OAB - SP187167 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA, para manifestar interesse no 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002692-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO BALBINOTTI FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (RÉU)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (RÉU)

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO KURZ ROGGIA OAB - MT13301/A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar acerca dos EMBARGOS MONITÓRIOS de ID 11179079, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002921-30.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

 

Intimação da Dra. LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO, 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.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002933-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL MONARO PIOVESAN (RÉU)

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (RÉU)

Outros Interessados:

JOAQUIM ALMEIDA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEWDER RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIAS SANTANA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002933-44.2017.8.11.0003 AUTOR: LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA, 

NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA RÉU: DEVANIL MONARO PIOVESAN, 

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN Vistos etc. RECEBO a emenda à inicial 

apresentada no ID 8183965. Proceda a Secretaria à inclusão dos 

confinantes ali mencionados no polo passivo da demanda. Cumpra-se a 

decisão de ID 8183965. Citem-se. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis/MT, 06 de outubro de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004077-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CRISTINA DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento de Mandado no Bairro: Jardim Residencial 

São José - Rondonópolis - MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002384-34.2017.8.11.0003

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:

DEUSDETH PIRES BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002384-34.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 10.991,45; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: 

DEUSDETH PIRES BARBOSA Senhor(a): REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

DISTRIBUIÇÃO da CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido 

cumprimento, VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO 

CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, tendo em vista a implantação do Sistema 

Processo Judicial Eletrônico. 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: 1001900-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1001900-53.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 28.478,04; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: SERGIO OLIVEIRA GUIMARAES Parte Ré: 

RÉU: DANIEL VILELA DE OLIVEIRA O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 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: 1002337-94.2016.8.11.0003

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:

LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002337-94.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 29.226,05; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: LUIZ 

FERNANDO HEITOR DUARTE Senhor(a): EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para se manifestar 

acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial ID 4966890, requerendo o que 

de direito no prazo de 05 dias. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003812-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO MADUREIRA GOMES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1003812-85.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 26.201,22; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: TERCIO MADUREIRA 

GOMES Senhor(a): REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para se manifestar acerca da Certidão Negativa 

do Sr. Oficial ID 4619362, requerendo o que de direito no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 295871 Nr: 10393-27.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLEE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO - ME, 

BRAZ HENRIQUE BARCELOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico que o movimento "Certidão", de 16/03/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10220, de 19/03/2018 e publicado no dia 20/03/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: DUILIO PIATO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, representando o polo ativo. Na data de 

23/03/2018 esteve na Secretaria para fazer carga dos autos, advogados 

do escritório do autos, contudo, os mesmos estavam em escaninho 

diverso do que constava no sistema APOLO, pelo motivo aqui exposto, 

impulsiono os presentes autos, informando o advogado da parte autora, 

que os autos já estão disponíveis para carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 822507 Nr: 3771-38.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS BETHANIA MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido apresentado no sentido de que este Juízo diligencie, por 

meio dos sistemas eletrônicos disponíveis (BACENJUD/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 56/2007/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.

 Proceda-se ainda, à inserção da restrição judicial na base de dados do 

Renajud.

 Cumpra-se.

Às providências, e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717479 Nr: 12918-30.2012.811.0003

 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: SERGIO EDUARDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Intimação do patrono da parte requerida, acerca da r. Sentença de folhas 

138/140, tendo em vista que a intimação anterior foi publicada em nome de 

procurador diverso do que consta nos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002933-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL MONARO PIOVESAN (RÉU)

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (RÉU)

Outros Interessados:

JOAQUIM ALMEIDA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEWDER RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIAS SANTANA DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Segunda Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXPECIAL JUSTIÇA GRATUITA PRAZO: 30 (trinta) DIAS 

AUTOS N.º 1002933-44.2017.8.11.0003 - PJE ESPÉCIE: USUCAPIÃO 

ESPECIAL PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARNEIRO DA SILVA e NEURA 

MARIA BARBOSA DA SILVA PARTE RÉ: DEVANIL MONARO PIOVESAN e 

MÁRCIA FRANCISCO PIOVESAN TERCEIROS INTERESSADOS: JOAQUIM 

ALMEIDA DA ROCHA, MARLENA RODRIGUES DA ROCHA, ELIAS 

SANTANA DE MORAIS e HEWDER RODRIGUES DA ROCHA CITANDO: 

TERCEIROS INTERESSADOS: JOAQUIM ALMEIDA DA ROCHA, MARLENA 

RODRIGUES DA ROCHA, ELIAS SANTANA DE MORAIS e HEWDER 

RODRIGUES DA ROCHA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/05/2017 

VALOR DA CAUSA: R$ 40.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré/ 

TERCEIROS INTERESSADOS: JOAQUIM ALMEIDA DA ROCHA, MARLENA 

RODRIGUES DA ROCHA, ELIAS SANTANA DE MORAIS e HEWDER 

RODRIGUES DA ROCHA, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. RESUMO DA INICIAL: “Luiz Carlos Carneiro da Silva e Neura 

Maria Barbosa da Silva, brasileiros, cadados entre sí, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor ação de USUCAPIÃO 

ESPECIAL em desfavor de Devanil Monaro Piovesan e Márcia Francisco 

Piovesan, em lugar incerto e não sabido, razão pela qual deverá a mesma 

ser citada por edital, pelos seguintes fatos e fundamentos: o lote de 

terreno para construção situado na Rua manuel raújo Piau, nº 481, Jardim 

Belo Panorama, Rondonópolis - MT, com área de 250m², medindo 10 

metros de frente, por 25 metros de lado, registrado sob a Matricula nº 

21.387, caracterizado com o Lote nº 06 da Quadra 1101, com inscrição 

imobiliária nº 395056, junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca (1º Ofício), é possuído pelos Requerentes desde o ano de 2006. 

Assim, desde o o ano de 2006, ou seja, há mais de 10 anos, encontram-se 

na posse, mansa, pacífica e ininterrupta, não tendo sofrida nenhuma 

oposição até os dias atuais. Sobre o lote acima encontra edificado um 
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imóvel residencial para fins de habitação. Isto Posto, requer-se o seguinte: 

a) A citação via edital dos requeridos e dos confinantes. Dá-se a causa o 

valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)." DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Um lote de terreno para construção situado na Rua manuel 

raújo Piau, nº 481, Jardim Belo Panorama, Rondonópolis - MT, com área de 

250m², medindo 10 metros de frente, por 25 metros de lado, registrado sob 

a Matricula nº 21.387, caracterizado com o Lote nº 06 da Quadra 1101, 

com inscrição imobiliária nº 395056, junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca (1º Ofício) DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA ajuizada por LUIZ CARLOS 

CARNEIRO DA SILVA e NEUZA MARIA BARBOSA DA SILVA em desfavor 

de DEVANIL MONARO PIOVESAN e MARCIA FRANCISCO PIOVESAN, 

ambos devidamente qualificados nos autos, tendo por objeto o imóvel 

descrito na inicial, que a requerente alega possuir, de forma mansa, 

pacífica, ininterrupta e sem oposição, há mais de dez 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 Fazen das Públicas Federal, Estadual e Municipal, no 

prazo de lei. DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca para fazer constar, na matrícula nº 

21.387, a existência da presente ação, de modo a conferir-lhe publicidade. 

Cumpra-se. Eu, José Carlos de Freitas, Analista Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 03 de abril de 2018. Anselma Nancy Cajango Tarifa 

Gestora Judicial 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009067-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FEITOSA DOS SANTOS ALENCAR (REQUERENTE)

JUNIO FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FERREIRA PAES JUNIOR (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO (REQUERIDO)

NILZA CARVALHO PAES (REQUERIDO)

ESPÓLIO DÉCIO FERREIRA PAES (REQUERIDO)

ESPÓLIO DE ELIM DE LIMA ABREU (REQUERIDO)

ADRIANA CARVALHO PAES (REQUERIDO)

IGNACIO RODRIGUES DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009067-87.2017.8.11.0003 Parte 

Autora: REQUERENTE: TATIANE FEITOSA DOS SANTOS ALENCAR, JUNIO 

FEITOSA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: NILZA CARVALHO PAES, 

IGNACIO RODRIGUES DE ABREU, ESPÓLIO DÉCIO FERREIRA PAES, 

ADRIANA CARVALHO PAES, DECIO FERREIRA PAES JUNIOR, ESPÓLIO DE 

ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO, ESPÓLIO DE ELIM DE LIMA ABREU Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA ajuizada por 

TATIANE FEITOSA DOS SANTOS ALENCAR e JUNIO FEITOSA DOS 

SANTOS em desfavor de NILZA CARVALHO PAES e outros, devidamente 

qualificados na exordial. Ressai dos autos que as partes entabularam 

acordo, oportunidade em que a parte demandada reconheceu os pedidos 

formulados pela parte autora, no sentido de que seja expedida carta de 

adjudicação em favor dos requerentes em relação ao imóvel descrito na 

exordial, pugnando por sua homologação e extinção do feito. A pretensão 

merece ser acolhida. Alude o artigo 487, inciso III, “a” do Novo Código de 

Processo Civil: "Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III 

- homologar: a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

ação ou na reconvenção; (...)" Considerando que os requeridos 

reconheceram o pedido formulado na inicial, não vejo óbice em extinguir o 

processo, razão pela qual HOMOLOGO o reconhecimento da procedência 

do pedido formulado na ação e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do art. 487, III, “a”, da Lei 13.105/15. DETERMINO que o 

imóvel objeto da presente ação, registrado sob a matrícula de n.118.701, 

seja inscrito no RGI local em nome dos autores TATIANE FEITOSA DOS 

SANTOS ALENCAR e JUNIO FEITOSA DOS SANTOS, na forma postulada 

na inicial, suprindo esta decisão a outorga do vendedor, nos termos da 

fundamentação supra. CANCELO a audiência designada para o dia 

03.04.2018. Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais 

custas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do 

CPC/15. Honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004328-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PRADA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1004328-08.2016.8.11.0003 REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: JACKSON PRADA DE 

MORAES Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo 

autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005007-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURCE TELLES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005007-08.2016.8.11.0003 AUTOR: DURCE TELLES RÉU: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o 

artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso 

VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Custas pela autora, ficando a exigibilidade suspensa pelo 

prazo legal, em face da gratuidade deferida. Sem honorários. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005340-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALLISSON WDILBERTO COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005340-57.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WALLISSON WDILBERTO COELHO 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem 

honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000306-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ LOHMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000306-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JORGE LUIZ LOHMANN Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 

485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000386-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FELIPE TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Numero do Processo: 

1000386-31.2017.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VALTER FELIPE TEIXEIRA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da 

Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas 

pelo autor. Sem honorários. Transitada em julgado de imediato, em face da 

renúncia ao prazo recursal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000491-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM DIVINA MONTEIRO NERIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000491-08.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CARMEM DIVINA 

MONTEIRO NERIS Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da 

ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da 

Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de 

desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas 

pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com 

as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000597-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CANDIDO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000597-67.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ANDERSON CANDIDO DE LIMA Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o 

artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso 

VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Transitada em julgado de 

imediato, em face da renúncia ao prazo recursal. Arquive-se com as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000874-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON ZANDONATO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000874-83.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLINGTON ZANDONATO DA 

SILVA Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com 

pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo 

Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)". Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem 

honorários. Transitada em julgado de imediato, em face da renúncia ao 

prazo recursal. Arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001998-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001998-04.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EMERSON MOREIRA Vistos etc. 

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Transitada em 

julgado de imediato, em face da renúncia ao prazo recursal. Arquive-se 

com as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002201-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA BASTOS CADIDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002201-97.2016.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: LEILA BASTOS CADIDE Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 

485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Proceda-se à baixa da restrição judicial na base de dados do 

RENAJUD. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003642-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NAVES DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003642-16.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLOS NAVES 

DE RESENDE Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou 

com pedido de desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil), em seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; 

(...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo 

autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro 

Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003771-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003771-21.2016.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOSE LOURENCO DOS SANTOS Vistos etc. Ressai dos 

autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. 

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - 

homologar a desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento 

aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por 

sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1005708-66.2016.8.11.0003

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:

MANU TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 5 7 0 8 - 6 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 3  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MANU 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME Vistos etc. Ressai dos autos que 

a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o 

artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso 

VIII: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001364-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVOLUCOES TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001364-08.2017.8.11.0003 AUTOR: EVOLUCOES TURBO COMERCIO E 

SERVICOS LTDA - ME RÉU: MESSIAS ALVES DA SILVA Vistos etc. Ressai 

dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência da 

ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil), em seu inciso VIII: "Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em 

cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002413-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO BALBINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002413-84.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CELIO BALBINO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil), em seu inciso VIII: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem 

honorários. Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002496-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL MOREIRA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002496-03.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

EXECUTADO: JUVENAL MOREIRA DUARTE Vistos etc. Ressai dos autos 

que a parte autora ingressou com pedido de desistência da ação. Dispõe o 

artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em seu inciso 

VIII: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)" Ante o exposto, em cumprimento aos limites 

procedimentais da Lei nº 13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte autora. Via 

de consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 

13.105/15. Custas pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002727-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOMES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002727-30.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA DE FATIMA GOMES DE JESUS 

Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de 

desistência da ação. Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código 

de Processo Civil), em seu inciso VIII: "Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)" Ante o 

exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 13.105/15, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15. Custas pelo autor. Sem 

honorários. Transitada em julgado de imediato, em face da renúncia ao 

prazo recursal. Arquive-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

abril de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001965-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GENY RITA DE SOUSA BITTENCOURT (RÉU)

EVERALDO BITTENCOURT DOS SANTOS (RÉU)

LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001965-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001953-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002029-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES MARCOLINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA MARIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002029-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço e do 

endereço da parte ré, cumprindo assim as determinações constantes na 

Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento do pedido (art. 

321, do CPC). Intime-o ainda para que no mesmo prazo alhures concedido, 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, a fim de comprovar a 

alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. Após, voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001696-09.2016.8.11.0003

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:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO)

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001696-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante a 

concordância do credor (Num. 10471500), homologo a avaliação do imóvel 

pelo valor apresentado pelos devedores no quantum de R$ 7.474.800,00 

(sete milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e oitocentos reais). 

Intimem os devedores para comprovarem a divisibilidade do bem 

penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004691-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR GOMES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMÁSIO DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005592-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004708-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO OAB - SP118672 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. ASSUMPCAO TRANSPORTE LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002081-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DA REQUERIDA, NO 
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PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR LOPES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003077-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMED INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA SALLES JUNIOR OAB - PR29410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOLINO ARAUJO NETO (RÉU)

A FORNAZARI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010185-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (EXECUTADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 12518588 e 12518592

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002423-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA SOUSA DE ARAUJO (AUTOR)

HERMELIO NICOLAU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12519012

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009037-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONTROLE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KI-BARATO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS E CEREAIS LTDA 

(EXECUTADO)

PLANAR ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12519563

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO BARBIERI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12520296

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008656-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LELES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DE CARVALHO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZANNE CARVALHO DE ARRUDA OAB - GO35891 (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: 1000447-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTANISLAU ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000009-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EMBARGANTE)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EMBARGANTE)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS OAB - MG110690 (ADVOGADO)

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO)

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO)

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004210-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA PURCINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA id 

12293861, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003950-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLIPHTO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT19875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALKIMARIO ALVES BARREIRO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

10766595, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003379-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY CAZARI - ME (EXECUTADO)

RENATA FERREIRA DA SILVA CAZARI (EXECUTADO)

SIDNEY CAZARI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE CREDORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11211240, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003547-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE CREDORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11237823, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003022-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

11313118, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002426-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGO TANIGUTI DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE CREDORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ID 

10971311, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001264-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEIVA (EXECUTADO)

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DAS CERTIDÕES DOS SRS. OFICIAIS DE JUSTIÇA 

ID 10652624 E 12200470, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814357 Nr: 997-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERIORANA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284

 Código nº 814357

Vistos etc.

Em complemento à decisão à fls. 91, determino a expedição de mandado 

de penhora e remoção, nomeando-se o credor como depositário, dos bens 

objetos do contrato nº 9790006438, descritos à fls. 05.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 27 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 34393 Nr: 9126-64.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FERREIRA, CREUZA DE OLIVEIRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte credora para manifestar sobre a carta 

precatória juntada fl. 244/334 , no prazo legal. Bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 768958 Nr: 1687-98.2015.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 
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LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO, 

ADVOGADO DO AUTOR, PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FLS. 47, A 

SEGUIR TRANSCRITA:"Certifico que a petição de fls. 46 não veio 

acompanhada da competente guia referente ao comprovante do 

pagamento de diligência do Sr.Oficial de Justiça"; BEM COMO PARA 

TRAZER A MENCIONADA GUIA NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 300827 Nr: 3057-35.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIO PEDROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCIO PEIXOTO, NEUSA HIRAIWA PEIXOTO, 

MESSIAS ANDRADE PEIXOTO, MARLEI PEIXOTO REIS, WALTER FERREIRA 

REIS, ESPOLIO DE MARCIO JOSÉ PEIXOTO, MESSIAS ANTONIO PEIXOTO, 

IRACEMA DINARDI PEIXOTO, MARIA SALOMÉ PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

MARCELLO MARK DE FREITAS - OAB:15143/MT, MARIELLE DE 

MATOS SOARES - OAB:OAB/MT9920, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169 MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte exequente para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação adesiva (fl. 899/906).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747687 Nr: 6557-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS 

STANI LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA SOARES, NOVA LAJE 

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:MT/12104, RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte recorrida para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 189/196).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758355 Nr: 12350-43.2014.811.0003

 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: MAURO LEANDRO LORO, LUCIANA CRESTANI LORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, 

ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16377, JULIANA DE 

SOUSA ANDRADE - OAB:16875

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte recorrida para, querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação (fl. 948/952).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738702 Nr: 1148-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:108.762/MG

 Código nº 738702

Vistos etc.

I – Intime a executada para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 

523, do CPC. A intimação será efetuada na pessoa do advogado 

constituído nos autos, pelo DJE.

II – Havendo o decurso de prazo sem pagamento, defiro desde logo a 

incidência da referida multa por simples cálculo aritmético.

 III - Considerando a gradação legal estabelecida no artigo 835, I, CPC, 

determino a realização de bloqueio de ativos financeiros, em nome da 

devedora pelo sistema Bacenjud, no valor informado à fls. 199.

IV - Sendo infrutífera a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, expeça 

mandado de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito.

V - Formalizada a constrição judicial, intime a devedora pessoalmente.

VI - Havendo pronto pagamento não há razão para fixação de verba 

honorária. Havendo prosseguimento do feito, fixo os honorários 10% (dez 

por cento) do valor atualizada do dívida.

VII – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis - MT, 14 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737362 Nr: 233-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA SERAFIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10028-0, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, Thalles Passos de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 737362

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da devedora restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 04 

(quatro) anos em que a credora consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir o pedido 

para citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem 

observados os comandos do artigo 257, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local, de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá, ainda, a exequente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 748-17.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES & FERLA LTDA ME, ESPOLIO DE 

JOAO TERTULIANO RODRIGUES FILHO, ISRAEL SILVA BORGES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:290.089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:OAB/SP155.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Dessa forma, nomeio perito do Juízo o Engenheiro Frederico Fortaleza 

Silva, com escritório profissional nesta cidade. Intime-o para apresentação 

de proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, os quais serão 

suportados por RAIANY e ISRAEL na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada um deles.Outorgo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, 

querendo.Vindo aos autos a nova avaliação, digam as partes. 2.0 - DA 

MANIFESTAÇÃO DO CREDOR (fls. 763/764)Considerando os fundamentos 

do presente decisum, indefiro, por hora, os pedidos formulados pelo 

credor.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 02 de abril 

de 2.018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 794153 Nr: 11996-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIELLI ANGELICA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 794153.

Vistos etc.

Esclareça a Sra. Gestora o motivo da demora na conclusão do feito, vez 

que a petição à fls. 39, fora protocolizada via PEA em 27.10.2017.

Em razão do lapso temporal entre a distribuição da ação até a presente 

data, manifeste o autor se ainda possui interesse no prosseguimento da 

lide e, se for o caso indique o atual endereço para a localização do bem e 

da requerida para que haja a formalização da apreensão, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumprida as determinações supra, imediatamente conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438677 Nr: 7344-94.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 7344-94.2010.811.0003, 

Protocolo 438677, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 531-32.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAIME DIAS PEREIRA 

FILHO, JAÍVO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 531-32.2002.811.0003, 

Protocolo 284770, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813758 Nr: 812-94.2016.811.0003

 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: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURA COSMETICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE 

BONISSONI, para devolução dos autos nº 812-94.2016.811.0003, 

Protocolo 813758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716057 Nr: 11410-49.2012.811.0003

 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: SIMONI MARIA LOVERDE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, CERAMICA LANZI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA GATTOZZI 

HENRIQUES ALVES - OAB:OAB/SP 174.096, JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSENILDO 

SANTOS RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

11410-49.2012.811.0003, Protocolo 716057, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353788 Nr: 8825-68.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERRARI, DONIZETE APARECIDO DA 

MOTTA, MARIA DE LOURDES FERREIRA POLATO, ORLANDO POLATO, 

SERGIO WILLIAN FERRARI, MAURO ANDOLPHO, CAETANO POLATO, 

CARLOS ALBERTO POLATO, MARIA APARECIDA POLATO DOS SANTOS, 

IVANILSA DE CASSIA CUSTODIO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS 

SANTOS, JOACIRA FORTUNA POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDERSON SANTOS NEVES - OAB:, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILLA MUNIQUE 

RODRIGUES FRANCO, para devolução dos autos nº 

8825-68.2005.811.0003, Protocolo 353788, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421568 Nr: 3730-18.2009.811.0003

 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: CLAUDIMIR DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAQUE MAGGI SCHEFFER, FERNANDO 

MAGGI SCHEFFER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, observa-se que a 

Dra. Isabela Alves Buosi, sem procuração nos autosm retirou o processo 

em carga em 27.02.018, para cópia, devolvendo-os tão somente em 

21.03.2018, ou seja, uma dia após o termino do prazo para ciência e 

manifestação sobre a sentença de fls. 222/226. É certo, portanto, que a 

patrona do autor não teve acesso aos autos, o que não pode prevalecer. 

Assim, nos termos do Provimento n. 56/2007-CGJ, impulsiono o feito para 

reabertura do prazo de 15 (quinze) dias à advogada do requerente para 

ciência e manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747732 Nr: 6588-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP, RDFMP, SDBS, JDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO DE FL. 94/94 Vº, BEM COMO 

PARA NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS MANIFESTAREM-SE ACERCA DAS 

PROVAS QUE PRETENDAM PRODUZIR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747732 Nr: 6588-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO PEREIRA, ROSELI DE FATIMA 

MARCONDES PEREIRA, SUELI DE BARROS SUZUKI, JOSE DONIZETE 

FUZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 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, 28 de 

agosto de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002855-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO GOMES FERNANDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1002855-84.2016.8.11.0003 Valor causa: R$ 

2.534,40 Tipo: [CHEQUE] MONITÓRIA (40) AUTOR: ANTONIO JOSE DA 

CRUZ RÉU: JOSENILDO GOMES FERNANDES Pessoa(s) a ser(em) 

citada(s): Nome: JOSENILDO GOMES FERNANDES, em lugar incerto e não 

sabido FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima qualificado, 

atualmente e lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta na petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, cumprir a 

obrigação exigida pela parte autora, especificada na petição inicial, 

consistente no pagamento do débito de R$ 2.534,40, que segue anexo 

como parte integrante desta carta, conforme despacho/decisão abaixo 

transcrita, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa. No mesmo prazo, poderá o 

requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de prévia segurança do Juízo. Decisão: Vistos etc. 

Considerando que as tentativas de citação do requerido restou infrutífera 

e o autor 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, observando que o autor é 

beneficiário da Justiça Gratuita. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 01 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI 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 publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Giaretta 

Senen, digitei. Rondonópolis, 03 de abril de 2018. Luciana Martins da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001557-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAYANE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO FELIX DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS JUSTIÇA 

GRATUITA Dados do Processo: Processo: 1001557-86.2018.8.11.0003 

Valor causa: R$ 739,36 Tipo: [CHEQUE] CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

(32) AUTOR: AUTOR: LEIDE DAYANE ALVES DE SOUSA RÉU: RÉU: 

ANTÔNIO FELIX DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: 

ANTÔNIO FELIX DA SILVA, em lugar incerto e não sabido FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), acima qualificado, atualmente e lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta na petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) 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. Decisão: (...) Defiro o pedido de consignação do valor pretendido 

pela demandante, cujo depósito deverá ser realizado no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito (art. 542, I e parágrafo único 

do CPC). Proceda a citação do requerido, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 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 publicado na forma da 

Lei. Eu, Luciana Giaretta Senen, digitei. Rondonópolis, 23 de agosto de 

2017 Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001988-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001988-23.2018.8.11.003 Vistos etc. OXIGÊNIO 

CUIABÁ LTDA – OXIGÊNIO RONDON,, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA 
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em face de EXPRESSO RUBI LTDA, visando receber débito resultante de 

título sem força executiva (duplicata). Observa-se dos autos, que o valor 

da causa totaliza o importe de R$ 5.918,53 (cinco mil novecentos e dezoito 

reais e cinquenta e três centavos). DECIDO. O Art. 3º, inciso I, da Lei 

9.099/95 dispõe que: Art. 3 O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; (...). Deste modo, não se tratando a ação 

de valor que exceda o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

tampouco de matéria complexa a exigir outros meios de prova, não cabe a 

possibilidade do feito tramitar pela Justiça Comum, devendo a ação ser 

devidamente encaminhada ao Juizado Especial Cível, desta Comarca. A 

respeito desse tema, é o entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM BASE DE DADOS, JUSTIÇA 

COMUM. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. Não se tratando de valor que exceda 

o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, cabe ao Juizado Especial 

Cível a competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, de acordo com o disposto no artigo 3º, §3º, 

da Lei nº 9.099/1995. JULGARAM IMPROCEDENTE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70076300359, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/02/2018) (Grifo nosso) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. O juízo comum pode e deve remeter ao Juizado Especial 

Cível a causa cuja parte e cujas circunstâncias caracterizam a 

competência do Juizado Especial Cível. Os critérios de definição estão na 

Constituição da República e na lei, e a nenhuma parte se outorga o direito 

de manipular a jurisdição. Quando a causa é típica ao Juizado Especial 

Cível é nele que deve tramitar, salvo circunstância justificadora de que 

transcorra na Justiça Comum. A ação de cobrança de cheque de pequeno 

valor, aliada ao pedido de assistência judiciária gratuita, determina a 

competência do Juizado Especial Cível. Podendo e devendo a ação ser 

ajuizada no Juizado Especial Cível, devido ás suas circunstâncias, 

encaminhá-las à Justiça Comum com o requerimento da assistência 

judiciária gratuita para prevalecer-se ou prevenir-se da sucumbência, 

corresponde á demonstração do abuso, do arbítrio e da manipulação. 

(Conflito de Competência Nº 70067945311, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 

13/01/2016). Ex positis, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, a favor de um dos Juizados 

Cíveis desta Comarca. Entretanto, como o Sistema do PJE deste Tribunal 

não é vinculado ao PROJUDI, o que impossibilita a remessa virtual do feito, 

determino o arquivamento do presente com as baixas a anotações 

necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez que não haverá 

redistribuição/remessa, ante a incompatibilidade de sistemas, bem como 

para promover a correta distribuição ao Juízo competente, qual seja, 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001944-04.2018.8.11.0003

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:

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001944-04.2018.8.11.003 Vistos etc. B.A. 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO 

em face de TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP, 

visando receber a importância de 4.703,20 (quatro mil setecentos e três 

reais e vinte centavos). Observa-se dos autos, que o valor da causa 

totaliza o importe de R$ 4.703,20 (quatro mil setecentos e três reais e vinte 

centavos). DECIDO. O Art. 3º, inciso I, da Lei 9.099/95 dispõe que: Art. 3 O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo; (...). Deste modo, não se tratando a ação de valor que 

exceda o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, tampouco de matéria 

complexa a exigir outros meios de prova, não cabe a possibilidade do feito 

tramitar pela Justiça Comum, devendo a ação ser devidamente 

encaminhada ao Juizado Especial Cível, desta Comarca. A respeito desse 

tema, é o entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO 

DE REGISTRO EM BASE DE DADOS, JUSTIÇA COMUM. JUIZADO ESPECIAL 

CIVEL. Não se tratando de valor que exceda o patamar de 40 (quarenta) 

salários mínimos, cabe ao Juizado Especial Cível a competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, de acordo com o disposto no artigo 3º, §3º, da Lei nº 

9.099/1995. JULGARAM IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 70076300359, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 28/02/2018) (Grifo nosso) CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

O juízo comum pode e deve remeter ao Juizado Especial Cível a causa 

cuja parte e cujas circunstâncias caracterizam a competência do Juizado 

Especial Cível. Os critérios de definição estão na Constituição da 

República e na lei, e a nenhuma parte se outorga o direito de manipular a 

jurisdição. Quando a causa é típica ao Juizado Especial Cível é nele que 

deve tramitar, salvo circunstância justificadora de que transcorra na 

Justiça Comum. A ação de cobrança de cheque de pequeno valor, aliada 

ao pedido de assistência judiciária gratuita, determina a competência do 

Juizado Especial Cível. Podendo e devendo a ação ser ajuizada no Juizado 

Especial Cível, devido ás suas circunstâncias, encaminhá-las à Justiça 

Comum com o requerimento da assistência judiciária gratuita para 

prevalecer-se ou prevenir-se da sucumbência, corresponde á 

demonstração do abuso, do arbítrio e da manipulação. (Conflito de 

Competência Nº 70067945311, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 13/01/2016). Ex 

positis, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para processar 

e julgar a presente demanda, a favor de um dos Juizados Cíveis desta 

Comarca. Entretanto, como o Sistema do PJE deste Tribunal não é 

vinculado ao PROJUDI, o que impossibilita a remessa virtual do feito, 

determino o arquivamento do presente com as baixas a anotações 

necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez que não haverá 

redistribuição/remessa, ante a incompatibilidade de sistemas, bem como 

para promover a correta distribuição ao Juízo competente, qual seja, 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

abril de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010470-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BELCHIOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de não procurado.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005325-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O CIMENTAO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O (ADVOGADO)

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Credores elencados no Art. 51, III (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO HOMEM DE MELO OAB - MT0006613A (ADVOGADO)

LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO OAB - MT4118/B (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

WILLIAN TONDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL AUTOS N.º 1005325-54.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE AUTOS N.º 4708-48.2016.811.0003 CI: 825245 

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERENTE: O CIMENTÃO 

COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME – 

CNPJ 05.382.859/0001-26, NÁDIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA – CNPJ 

14.902.594/0001-30 ADVOGADOS: PAULO SÉRGIO CIRILO, OAB-MT 

5.548, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, OAB-MT 8.956, JULIANO DA 

SILVA BARBOZA, OAB-MT 14.573 ADMINISTRADOR JUDICIAL: WILLIAN 

TONDA, Contador inscrito no CRC-MT 011563/O-9, com endereço à Rua 

Bogotá, n. 626, sala 3, Bairro Jardim das Américas, CEP. 78.060-594, 

FONE (65) 3627-7100, email: wtonda2004@hotmail.com NOTIFICADOS, 

INTIMADOS: CREDORES, TERCEIROS E INTERESSADOS Finalidade: FAZ 

SABER aos que do presente edital tomarem conhecimento que foi 

apresentado e recebido por este juízo, através de decisão proferida no dia 

22/02/2018, id. 11879375 o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL da 

Recuperanda acima indicada, apresentado no id. 10333175 e seguintes, 

nos autos acima especificados, cujo prazo para apresentação de objeção 

é de 30 (trinta) dias, conforme disposto no caput do artigo 55 da Lei 

11.101/2005, bem como, foi apresentada a LISTA DE CREDORES PELO 

ADMINISTRADOR JUDICIAL neste juízo, no id. 11835610 e seguintes, na 

forma do Art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, cujo prazo para impugnação é 

de 10 (dez) dias. PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES: Art. 7°, § 2°. 

O Administrador Judicial Willian Tonda, no uso de suas atribuições legais, 

apresenta a presente relação de credores, para conhecimento, indicando 

para tanto o endereço profissional (Rua Bogotá, n. 626, sala 3, Bairro 

Jardim das Américas, Cuiabá-MT, CEP 78.060-594, telefone (65) 

3627-7100, email wtonda2004@otmail.com) para dirimir quaisquer outras 

dúvidas, bem como para que as pessoas elencadas no art. 8º, caput, da 

Lei 11.101/2005, tenham acesso aos documentos que fundamentaram a 

elaboração da referida relação de credores; documentos estes, que 

poderão ser compulsados após a publicação deste edital no DJE/MT. 

Avisa ainda que a solicitação para acesso aos referidos documentos 

poderão ser enviadas através do email wtonda2004@otmail.com. O 

presente Edital será publicado e afixado no lugar de costume, para 

conhecimento de terceiros interessados para que no futuro não venham 

alegar ignorância. Quadro Geral dos Credores do Administrador Judicial: 

CIMENTÃO – CLASSE-CREDOR-VALOR: TRABALHISTA - ALEXSSANDRO 

PEREIRA DOMINGOS - R$70.000,00/ALDENIR RODRIGUES DA 

LUZ-R$5.175,25/ALDO INSAURRALDE-R$6.466,54/APARECIDO DOUGLAS 

BARBOSA-R$1.366,56/CARLOS BISPO DA SILVA-R$2.478,37/DANIELLE 

DE AGUIAR DIAS-R$4.669,71/DEBORAH FRANCISCA DOS 

SANTOS-$1.366,56/EDJANE CAMILO SERIACO-R$7.152,75/EDUARDO 

MARQUES DA SILVA-R$2.963,05/GEORGE ADRIANO LOURENCO 

-R$5.799,54/GILSON MENDES DE ANDRADE-R$5.801,74/JAIR BATISTA 

GOMES-R$3.439,00/JOAO ROSENO DELIRIO-R$5.053,24/JOSE CARLOS 

B ISPO DA S ILVA-R$4 .570 ,18 /JOSE MARCOS B ISPO 

L I M A - R $ 5 . 2 7 6 , 7 8 / J O S E  R O B E R T O  C A S T E L H A N O 

VIEIRA-R$6.403,98/LORRAYNE BARNOSA DA SILVA-R$2.875,43/MAGNO 

VINICIUS COSTA SILVA-R$2.963,05/MARIA EUNICE DA 

SILVA-R$3.034,49/ROGERIO PUPPO OLIVEIRA-R$4.859,52/SANDRA 

SOUZA PINHEIRO-5.394,21/SERGIO BATISTA CANRAL DA 

S I L V A - R $ 3 . 2 2 7 , 1 3 / S T E F A N N Y  A L V E S  F E R R E I R A  D E 

ANDRADE-R$1.639,92/VALDENIR LIMA DE JESUS-R$2.243,31/WILLIAN 

VITORATO DOS SANTOS-R$3.431,76/ZILDA APARECIDA AVANCI 

MARTINS- R$7.721,32 CRÉDITO COM PRIVILÉGIO ESPECIAL - FORRO 

LTDA - EPP GESSO-R$7.423,80/FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA 

ME EPP-R$6.192,20 QUIROGRAFÁRIO - SICREDI-R$143.704,99/BANCO DO 

B R A S I L - R $ 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 / C A I X A  E C O N Ô M I C A 

FEDERAL-R$302.533,73/BANCO DO BRASIL-R$176.000,00/CIPLAN 

CIMENTO PLANALTO S/A-R$37.376,81/CD - MAX IND. E COM. DE TINTAS 

LTDA- R$25.588,67/SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD. IND. CONST. 

L T D A - R $ 8 . 5 7 0 , 2 4 / E L I S A N G E L A  J E R O N I M O  D A 

SILVA-R$991.711,38/NILTON ALVES VIEIRA-R$435.208,05/CLEITON 

JERONIMO DA SILVA-R$342.834,05/ROBRACON ROND. BRASIL MAT. P/ 

C O N S T .  L T D A - R $ 5 9 . 1 8 5 , 0 0 / C E R A M I C A  F O R M I G R E S 

LTDA-R$22.276,65/STAM METALURGICA S/A- R$11.541,77/PLASTILIT 

PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A-R$6.277,47/CAMPAGNOLO & 

RICHTER -R$6.928,00/TOTAL - CIMENTÃO:R$3.258.726,20 NADIA 

CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME – QUIROGRAFÁRIO - CAIXA 

E C O N Ô M I C A 

FEDERAL-R$88.054,60/CIPLAN-R$47.512,81/COZIMAX-R$10.478,73 - 

TOTAL - NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA ME:R$146.046,14 

ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para apresentar ao Administrador Judicial as 

habilitações de crédito ou suas divergências quanto aos créditos 

relacionados é de 15 (quinze) dias, conforme determina o §1º do art. 7º, 

da Lei 11.101/2005. B) Adverte-se ainda, que qualquer credor poderá 

manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo 

de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que 

trata o § 2° do art. 7°, da Lei 11.101/2005. 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, Myllenna Alves Silva – estagiária de Direito, 

digitei. Rondonópolis - MT, 3 de abril de 2018. Thais Muti de Oliveira 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000296-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000296-86.2018.8.11.0003 IMPUGNANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A. 

IMPUGNADO: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Vistos e examinados. A 

presente impugnação de crédito é intempestiva, conforme certificado nos 

autos. Porém a doutrina e jurisprudência entendem que tal fato não impede 

a apreciação da impugnação. Fábio Ulhoa Coelho, em comentário ao art. 

10 da NLF, leciona: “Por medida de isonomia, deve-se aplicar o disposto no 

artigo aqui comentado também para o caso de divergência. Em outros 

termos, não se pode rejeitar a divergência retardatária, porque isso 

significaria tratar de forma discriminatória o credor que foi incorretamente 

mencionado na relação e o omitido. Se admitida a declaração retardatária 

em favor desse último, não cabe negar-se a apresentação da divergência 

extemporânea em favor do, primeiro. Não há fundamento para a 

discriminação. A interpretação do art. 10 da LF conforme a Constituição 

impõe, a partir do princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela 

admissão da divergência retardatária”. (COELHO, Fábio Ulhoa . 

Comentários á nova lei de falências e recuperação de empresas . São 

Paulo: Saraiva, 2007.) Diante do exposto, recebo a impugnação, 

determinando que a mesma prossiga nos moldes do procedimento da 

habilitação de crédito retardatária. Proceda-se a intimação da 

recuperanda, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Após 

a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao Administrador Judicial, 

para que também manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Como ensina 

Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o administrador 

judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo juntar à sua 

manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa especializada, 

se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, contidas nos livros 

e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. Comentários á lei 
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de recuperação de empresas e falências, São Paulo: Saraiva, 2005). Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007952-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES JARDIM NETO (IMPUGNANTE)

MARCOS GONCALVES GOMES (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA OAB - SP216838 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA SAO JOSE LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1007952-31.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: ANTONIO GOMES JARDIM 

NETO, MARCOS GONCALVES GOMES IMPUGNADO: FAZENDA SAO JOSE 

LTDA Vistos e examinados. A presente impugnação de crédito é 

intempestiva, conforme certificado nos autos. Porém a doutrina e 

jurisprudência entendem que tal fato não impede a apreciação da 

impugnação. Fábio Ulhoa Coelho, em comentário ao art. 10 da NLF, leciona: 

“Por medida de isonomia, deve-se aplicar o disposto no artigo aqui 

comentado também para o caso de divergência. Em outros termos, não se 

pode rejeitar a divergência retardatária, porque isso significaria tratar de 

forma discriminatória o credor que foi incorretamente mencionado na 

relação e o omitido. Se admitida a declaração retardatária em favor desse 

último, não cabe negar-se a apresentação da divergência extemporânea 

em favor do, primeiro. Não há fundamento para a discriminação. A 

interpretação do art. 10 da LF conforme a Constituição impõe, a partir do 

princípio constitucional da igualdade, a conclusão pela admissão da 

divergência retardatária”. (COELHO, Fábio Ulhoa . Comentários á nova lei 

de falências e recuperação de empresas . São Paulo: Saraiva, 2007.) 

Diante do exposto, recebo a impugnação, determinando que a mesma 

prossiga nos moldes do procedimento da habilitação de crédito 

retardatária. Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a manifestação da 

recuperanda, dê-se do feito ao Administrador Judicial, para que também 

manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Como ensina Paulo Todelo, 

“Nos casos de impugnação de crédito, o administrador judicial será 

intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo juntar à sua manifestação 

laudo elaborado por profissional ou empresa especializada, se for o caso, 

e todas as informações sobre o crédito, contidas nos livros e documentos 

do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. Comentários á lei de recuperação 

de empresas e falências, São Paulo: Saraiva, 2005). Em seguida, colha-se 

a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007692-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GERMANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1007692-51.2017.8.11.0003 REQUERENTE: EUNICE GERMANO PEREIRA 

REQUERIDO: BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA Vistos e 

examinados. Recebo a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

TRABALHISTA, por estarem preenchidos os requisitos legais. Apense-se 

aos autos a que se referem. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003924-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES CERRADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008693-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOEL MARQUES SARAVY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (EXECUTADO)

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (EXECUTADO)

LUCIANO PORTO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER À CITAÇÃO DE ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, haja vista, 

no dia 20/02/2018, às 15 h, ter comparecido ao endereço indicado no r. 

mandado, onde, contudo, após indagar, fui informado pelo Sr. João que 

naquele imóvel funciona o escritório Molina Advogados e que não conhece 

a citanda acima. Portanto, devolvo o r. mandado. RONDONÓPOLIS/MT, 14 

de março de 2018. JOACYR SILVA DA COSTA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002382-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLA MARY VEIGA SOUZA OAB - SP389979 (ADVOGADO)

GUILHERME FONTES BECHARA OAB - SP282824 (ADVOGADO)

SIMONE MAIA NATAL OAB - SP346800 (ADVOGADO)

MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA OAB - SP285743 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA OAB - 223.519.158-44 (PROCURADOR)

IVO WAISBERG OAB - 132.147.028-23 (PROCURADOR)

RODRIGO FONSECA FERREIRA OAB - 373.674.348-37 (PROCURADOR)

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - 106.721.518-20 (PROCURADOR)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002382-64.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 6.128.131,87; Tipo: Cível; Espécie: HABILITAÇÃO (38)/

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de 

créditos]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MONSANTO 

DO BRASIL LTDA Parte Ré: REQUERIDO: BOM JESUS AGROPECUARIA 

LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, ABJ TRADING LLP, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, 

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA 

LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., 

FAZENDA SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA 

SAO MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA PROCURADOR: BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA, RODRIGO FONSECA FERREIRA, JOEL LUIS 

THOMAZ BASTOS, IVO WAISBERG Vistos e examinados. Cuida-se de 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO onde MONSANTO DO BRASIL LTDA requeria 

antecipação de tutela para votar na assembleia geral de credores do 

GRUPO BOM JESUS, bem como a procedência da ação para ver 

habilitação crédito a seu favor, no valor de R$6.128.131,87. Considerando 

que a assembleia de credores já se realizou, o pedido de tutela antecipado 

perdeu seu objeto, devendo o feito prosseguir tão somente com relação 

do pedido de habilitação de crédito. Assim, determino a imediata intimação 

da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao administrador judicial, para sua manifestação, em 15 dias. 

Em seguida, face a nítida presença de interesse público no processo 

principal, dê-se vistas dos autos também ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, manifeste-se acerca da presente impugnação. Na sequência, 

tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. RONDONÓPOLIS, 2 de abril de 2018. RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000586-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE RIBEIRO APOLINARIO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser depositado na 

Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento 

nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009401-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA ADRIANA N B PETRILLI (REQUERIDO)

 

Certifico que o documento de comprovação id. 11761260, de 15/02/18, 

não está relacionado ao pagamento de custas e taxas judiciária, e sim 

refere-se ao cartório distribuidor. Assim procedo a 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.

Manifestação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002233-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - 106.721.518-20 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos e examinados. Por ser tempestiva, RECEBO a presente 

habilitação/impugnação de crédito, que deverá se processar na forma 

disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei 11.101/2005. Determino a 

imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se 

nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

dada a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, para que também se manifeste nos 

autos. Posteriormente, tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 892224 Nr: 2556-56.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A DA COMARCA DE OSASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROCHA DE SOUSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKECHI IUASSE - 

OAB:MT/6.113/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor para que no prazo legal de 05(cinco) dias 

efetue o pagamento das taxas de distribuição da Carta Precatória, sob 

pena de devolução a Comarca Deprecante.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711211 Nr: 6209-76.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 6209-76.2012.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: MARIA GOMES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): MARIA GOMES DA SILVA, brasileira, em união estável, 

vendedora ambulantes, portadora da Cédula de Identidade RG n° 

05940413 SSP/MT, e devidamente inscrita no CPF/MF sob n° 

051.198.911-36.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/05/2012
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VALOR DA CAUSA: R$ 3.892,35

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos 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. 131. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fls. 129), 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 online, 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, 2 de abril de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722626 Nr: 3635-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA GAROFALO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 764819 Nr: 15737-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA EPP, 

RODRIGO ARAUJO DA CUNHA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, ANA 

PAULA GARCIAS DA SILVA CUNHA, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO DA AMAZONIA S.A, BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O, EMILIA CARLOTA 

G VIELA - OAB:OBA/MT 13206, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - 

OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR BANCO BRADESCO S/A PARA, EM 48H, 

CONTACTAR A SRA. ADMINISTRADORA JUDICIAL - DRA. GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, OAB-MT 13.810, COM O OBJETIVO DE 

AGENDAR/PROVIDENCIAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SCANIA 

R440-6X4, PLACA OBI-2143, 2013/2013, CHASSI 9BSR6X400D3826559.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 779162 Nr: 5860-68.2015.811.0003

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DELMIRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 872847 Nr: 7608-67.2017.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACILAR VESLE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:OAB-/MT 11.333

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 797197 Nr: 13187-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBILAN CESAR LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 722330 Nr: 3342-76.2013.811.0003

 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): REJANE DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/ 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor da sentença de fls. 97/98 de teor 

seguinte: " Vistos e examinados. (...) iante do exposto, e considerando o 

que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação e CONDENO 

a requerida a devolver o bem descrito na inicial, ou o equivalente em 

dinheiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. No caso da entrega do 

bem, fica facultada à autora a sua venda (art. 3°, §5°, do Decreto Lei n.° 

911/69). Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, decreto a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo".
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 381591 Nr: 9795-34.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINUELO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:MT/4257-B

 Vistos e examinados.

 Homologo o acordo entabulado entre as partes às fls. 139/142. Tendo em 

vista o item “8” de fls. 141 e “2” de fls. 142, declaro a extinção da 

execução e, de consequência, o arquivamento do feito como requerido.

 Defiro o pedido contido no item “3” de fls. 142.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734281 Nr: 14117-53.2013.811.0003

 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): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Vistos e examinados.

 Em consulta ao sistema apolo, verifica-se a pendência na juntada de uma 

peça processual protocolada no dia 30/08/2017 às 10:12:27 pelo PEA sob 

nº 874053.

 Desta feita, em prol da celeridade e economia processual, determino o 

retorno dos autos à secretaria para juntada as peças existentes.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734281 Nr: 14117-53.2013.811.0003

 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): CONSTRUTORA HISTER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:MT/13842-A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Vistos e examinados.

 Considerando que o processo está inserido na Meta 2, sendo urgente o 

seu desfecho; que a proposta de honorários do perito judicial foi 

apresentada em dezembro/2015 (tendo o processo permanecido 

paralisado por desídia da parte autora); que o perito judicial já reduziu a 

proposta de honorários inicialmente apresentada, a pedido do banco autor; 

que o banco requerente sequer indica o valor que pretende pagar e muito 

menos demonstra que a quantia pleiteada pelo perito é excessiva; e que o 

valor solicitado não é destoante das demais perícias que tem sido 

realizadas nos processos que tramitam nesta vara, HOMOLOGO a 

proposta de honorários apresentada às fls. 175, e determino a intimação 

da parte autora para que efetue o depósito dos honorários periciais, no 

prazo de 10 dias, sob pena de preclusão da prova.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 845154 Nr: 10052-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de declaração de fls. 126/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 849667 Nr: 11305-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A, JOÃO DE SOUZA SALLES 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO SANTOS - 

OAB:OAB/PR24498, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal apresentar 

contrarrazões ao recurso de Embargos de declaração de fls. 109/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708237 Nr: 3077-11.2012.811.0003

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PETERSON DA SILVA, JUSIMARA 

DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729799 Nr: 10433-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SCHREIBER NARDI, JOSE VELANIR 

SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de ação de título extrajudicial.

 Defiro a retificação do polo ativo da ação.

 Retifique-se a autuação, ante o instrumento particular demonstrativo de 
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cessão de direitos creditórios.

 Intimem-se os executados da cessão de crédito noticiada.

 Após, retornem os autos para análise dos demais pedidos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729799 Nr: 10433-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SCHREIBER NARDI, JOSE VELANIR 

SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de expedição do termo de penhora, conforme requerido às 

fls. 142, item “b”.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001407-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. C. D. C. (RÉU)

 

Processo n.º 1001407-08.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente isenção prevista no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 10.05.2018, às 17h, para a realização 

da audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar 

no mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com 

advertência de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da 

audiência. Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para que 

compareça na audiência. 4. Havendo necessidade de maior elucidação 

dos fatos e para que o juízo tome conhecimento das reais condições das 

partes, determino a imediata realização de estudo psicossocial com os 

litigantes e o menor. 5. Após o cumprimento da determinação supra, 

abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público. 6. No 

intuito de resguardar o interesse da criança, que, como noticia a peça 

vestibular, se encontram sob a responsabilidade da genitora, defiro a 

guarda provisória nos moldes requeridos, devendo ela ser intimada para 

assinar o respectivo termo. 7. A genitora deverá ser informada que a 

guarda ora concedida tem caráter temporário, podendo ser revogada a 

qualquer tempo, caso surjam situações que demandem deste juízo 

providência necessária à proteção do infante. 8. Havendo prova 

pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da parte autora 

que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios requeridos, nos termos 

do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em 

vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte 

demandada, em um terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje 

a 318,00 (trezentos e dezoito reais), a ser depositado até o dia 10 (dez) 

de cada mês, a partir da citação, na conta bancária a ser informada pela 

parte autora, ou pago diretamente mediante recibo. 9. Intime-se. 10. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 20 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002891-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. N. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 

necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 

venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002917-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002917-27.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Entendo ser de 

bom alvitre oportunizar nova tentativa de composição, nos termos do art. 

139, II e IV, do Código de Ritos, já que deve o juiz velar pela rápida solução 

do litígio, tentando, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, pelo 

que designo o dia 30.10.2017, às 16h, para a realização de audiência de 

tentativa de conciliação, devendo constar no mandado que as partes 

deverão se fazer presentes ou seus procuradores com poderes 

expressos para transigir. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006036-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDEMY DE SOUZA SERAFIM (RÉU)

 

Processo n.º 1006036-59.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12182240, pelo que designo o dia 21.05.2018, às 16h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. 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. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 22 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002667-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. E. (AUTOR)

R. E. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ENRICONE SCARAVELLI OAB - 433.041.761-87 (CURADOR)

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com 

supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do 

art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do 

CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de 

Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador 

Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal 

solenidade e consequente intimação das partes e dos procuradores 

jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o 

necessário. 3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos 

para a Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em 

escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, 

venham-me os conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de março de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005304-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. N. D. S. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO EDSON MACHT OAB - MS11529 (ADVOGADO)

TELMA CRISTINA PADOVAN OAB - MS12296 (ADVOGADO)

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA OAB - MS3537-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. B. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1005304-78.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ODILON NETO DA SILVA à Ação 

de Execução de Alimentos que lhe é movida por K.S.S., representada por 

sua genitora, Sr.ª Rosineide da Silva Branco (qualificados nos autos). 2. A 

proemial de ID: 9287914 foi recebida pela decisão de ID: 9980349. 3. 

Impugnação aos embargos do devedor juntada na petição de ID: 

10048237. 4. Manifestação do representante do Ministério Público através 

da cota de ID: 11105289. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Partes legítimas e bem 

representadas, inexistindo irregularidades ou outras questões pendentes 

de solução, sendo cabível à espécie o julgamento antecipado da lide, ex vi 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que toda a prova 

necessária ao julgamento do feito já se encontra nos autos, inocorrendo a 

necessidade de dilação probatória. Ademais, em tais casos, reza a 

jurisprudência que: “Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4ª. Turma, DJU de 17.09.90) “Processo 

civil - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide. Inexiste 

cerceamento se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência.” (REsp 

1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU de 4.12.89) 7. Posto isso, passo 

diretamente ao exame do meritum causae. 8. Em sua peça vestibular o 

embargante, em síntese, embasa seu pleito na tese de que já houve 

pagamento do valor executado, bem como alega prescrição de parte do 

valor, nos termos do art. 206, §2º, do Código Civil, alegando que se trata 

de uma execução com prestações referentes a meses anteriores ao 

período de dois anos que antecedem a propositura da ação principal. 9. De 

proêmio, importante transcrever o disposto no art. 917, do Código de Ritos: 

“Art. 917. Nos embargos, poderá o executado alegar: I - inexequibilidade 

do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação 

errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de 

execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou 

relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito 

deduzir como defesa em processo de conhecimento.” 10. Conforme se 

depreende do artigo supra, os embargos à execução servem para 

impugnar o título executivo, a dívida exequenda ou o procedimento 

executivo. O embargante pode discutir a validade do título, a inexistência 

da dívida ou um defeito de procedimento executivo, por exemplo. 11. Neste 

diapasão, cabe ao embargante apontar, de forma robusta, alguma 

inconsistência formal ou material do título, segundo apregoa o art. 373, 

inciso I, do Estatuto Processual Civil. 12. A doutrina corrobora este 

raciocínio, conforme se vislumbra do escólio de Fredie Didier Jr, Leonardo 

Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: 

“Daí se infere que cabe ao embargante o ônus da prova de suas 

alegações, incumbindo-lhe provar a alegada insubsistência do crédito 

exequendo. Não é o embargado que tem de provar a subsistência do 

crédito; ao embargante é que cabe comprovar a sua insubsistência, o que 

reafirma que os embargos são substancialmente uma defesa.” (in Curso 

de Direito Processual Civil. v. 1. 15ª Ed. Atual. Salvador: JusPodium, 2013, 

p. 572) (grifamos) 13. Da análise meticulosa dos autos, depreende-se que 

o embargante não se desincumbiu do seu encargo probatório. 14. Nesse 

diapasão, a alegação de pagamento anterior da integralidade do débito 

exequendo não merece acolhimento, eis que o valor que a embargada 

confessa ter recebido não corresponde àquele que é objeto da execução. 

15. Além disso, a execução é manejada por menor impúbere, não 

correndo contra este a prescrição, conforme dicção legal do art. 198, 

inciso I, do Código Civil. 16. Dessarte, gizadas as razões acima, tenho que 

não são pertinentes os argumentos expendidos nos presentes embargos, 

em razão de o embargante ser devedor do débito exequendo, o que 

conduz à improcedência do pleito inaugural. 17. Ante o exposto, em 

conformidade com o parecer ministerial e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedentes os embargos à execução de alimentos, 

ex vi do art. 487, inciso I, da Lei Instrumental Civil. 18. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da justiça gratuita. 19. Decorrido o prazo recursal, 

desapensem-se e arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006260-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. N. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. S. (REQUERIDO)

J. K. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA OAB - MT22628/O 

(ADVOGADO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006260-94.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte requerida, 

através do(a) patrono(a), para comparecer na 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões para firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 3 de abril de 2018 Margareth Bender Vitorette Gestora 

de Secretaria t

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792058 Nr: 11118-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM, DDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 11118-59.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por L.P.M., 

neste ato representado por sua genitora Sr.ª Debora Daiane Pereira da 

Silva em face de LAURO DA SILVA MARIANO (qualificada nos autos).

2. Requereu a parte autora extinção do feito à fl. 91.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do feito não 

acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na norma 

prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo então 

possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo 

o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex 

Processual Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 793010 Nr: 11549-93.2015.811.0003

 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: LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11549-93.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 81, devendo ser oficiado conforme 

referido parecer.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 753402 Nr: 9478-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKR, JFM, LPM, LHM, MADAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO - OAB:18381/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9478-55.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já 

se encontra sentenciado, com sentença transitada em julgado (fl. 89).

2. Assim, não obstante as razões invocadas no pleito fls. 91/92, ante o 

parecer ministerial, não há se falar em análise de quaisquer novos pedidos 

e alterações da sentença vazada, ante a extinção do feito.

3. Portanto, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734259 Nr: 14099-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 14099-32.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Tendo em vista o retorno negativo do mandado de prisão expedido à fl. 

75 e juntado às fls. 73/74 dos autos apensos, intime-se a parte autora 

para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734258 Nr: 14098-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 14098-47.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Ab initio, desentranhe-se o documento de fl. 69 e o entregue à parte 

interessada mediante recibo, haja vista que não guarda relação com os 

presentes autos.

2. Após, tendo em vista que o pedido de fl. 68 é o mesmo que já havia sido 

formulado pela parte exequente à fl. 65, sendo deferido à fl. 67 e cumprido 

à fl. 70, intime-se novamente a parte autora para que se manifeste sobre o 

retorno do mandado de prisão de fls. 73/74, bem como para que requeira o 

que de direito, no prazo legal.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 741080 Nr: 2719-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMRJ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2719-75.2014.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818767 Nr: 2482-70.2016.811.0003

 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: MECC, MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo n.º 2482-70.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por M.E.C.C., representada 

por sua genitora Sr.ª Maraisa Cardoso Ribeiro em face de WALDECI 

GALDINO DE CAMPOS (qualificados nos autos).

2. As partes formularam acordo, conforme termo de audiência de fl. 78.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado à fl. 78, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil.

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

7. Notifique-se o representante do Ministério Público.

8. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, a 

presente transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 424390 Nr: 6510-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMC, AMC, ALFDM, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6510-28.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 117, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 442655 Nr: 11323-64.2010.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNF

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

OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE FRANÇA MIRON - 

OAB:OAB/MT 16.039, NILCE MACEDO - OAB:34350/SP

 Processo n.º 11323-64.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Recebo a proemial.

 2. Tendo em vista que o executado deixou de cumprir a decisão, 

conforme elucidado no petitório de fls. 340/341, intime-se-o para que 

proceda ao pagamento do valor de R$ 33.878,75 (trinta e três mil, 

oitocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 523, caput, do Digesto 

Processual Civil.

3. Sobre o valor do débito deverá incidir multa de 10% (dez por cento), em 

atenção ao prescrito na norma suprarreferida, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro no mesmo percentual, para a hipótese de não 

pagamento, conforme disposto no§1º do art. 523 da Lei Instrumental Civil.

4. Decorrido o prazo suprarreferido, não sendo efetuado o pagamento do 

débito, retornem conclusos para análise do pedido de penhora online dos 

bens do executado via sistema BACENJUD, do que deverá ser intimado 

incontinenti, para, querendo, oferecer impugnação (art. 525, CPC), que 

não possui efeito suspensivo (art. 525, §6º, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo referida defesa observar as disposições ínsitas do art. 525, 

§1º, do mesmo Diploma.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817452 Nr: 2030-60.2016.811.0003

 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: BDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 15.257, ROBERTA JESUS ALVES DE FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19227

 Processo n.º 2030-60.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA aforada por BRUNA DOS SANTOS 

OLIVEIRA em face de BRUNO GONZAGA DE BARROS (qualificados nos 

autos).

2. As partes concordam quanto à guarda do filho menor, objeto da 

presente demanda, conforme termo de audiência de conciliação de fl. 31, 

segundo o qual, definiram que a guarda ficará com a requerente.

 3. O Ministério Público manifestou-se pela extinção do presente feito sem 

resolução do mérito, ante a perda de seu objeto, uma vez que o pedido 

formulado na inicial já foi objeto de acordo entre as partes.

É o breve RELATÓRIO.
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FUNDAMENTO e DECIDO.

4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos.

5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo 

a guarda do menor em favor da requerente.

6. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

7. Notifique-se o representante do Ministério Público.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818359 Nr: 2333-74.2016.811.0003

 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: VDSB, BDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2333-11.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819783 Nr: 2837-80.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos etc.

1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o processado, 

entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre as partes para 

fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear a célere 

resolução da lide, possibilitando-lhes a formalização de acordo que melhor 

atenda seus interesses.

2. Assim sendo, com supedâneo nos parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem 

como no inciso V do art. 139, ambos do CPC, assim como da norma ínsita 

na Resolução 125, do ¬CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca – CEJUSC, 

para realização de Sessão de Mediação no presente feito, a ser presidida 

pelo mediador Sr. Sebastião José de Queiroz Junior, com a designação de 

data para tal solenidade e consequente intimação das partes e dos 

procuradores jurídicos respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária 

providenciar o necessário.

3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho 

próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, 

conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC.

4. Com a realização do ato solene, venham-me os conclusos para ulterior 

deliberação.

 5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788871 Nr: 9759-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:22439/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9759-74.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 74, intime-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente, a se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção 

do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do 

mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 791038 Nr: 10640-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMRDS, PARDS, DDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Corroborando as lições supra, considero, ainda, o seguinte julgado do 

e. Tribunal de Justiça deste Estado: “A obrigação alimentar é, ao mesmo 

tempo, um direito e um dever fundamental. O princípio da máxima eficácia 

dos direitos fundamentais, aliado aos princípios encartados no ECA, impõe 

ao Judiciário a tarefa de buscar todos os meios possíveis para a 

efetivação do comando constitucional. A inclusão do nome do agravado 

nos registros da SERASA e do SPC é medida adequada, necessária e 

proporcional ao atendimento do direito aos alimentos. Na aplicação das 

normas constitucionais deve-se perseguir, entre outros, os princípios da 

supremacia e da unidade da Constituição, bem como o da máxima 

efetividade das normas constitucionais. A falta de previsão 

infraconstitucional não pode ser suficiente para impedir a efetivação de 

um direito fundamental.” (TJ/MT – Agravo de Instrumento n.º 106768/2011. 

1ª Câmara Cível. Rel. Marcos Machado. DJ: 18. 01. 2012 – grifamos) 11. 

Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fl. 50, anverso e verso, determinando 

que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em seus cadastros 

de restrições de crédito o nome do executado, nos termos do art. 782, 

§3º, do Código de ritos. 12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, determino que se expeça 

certidão judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte 

exequente proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no 

art. 517, do CPC. 13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público. 14. 

Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 

de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 883452 Nr: 11350-03.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL CANDIDO LOPES - 

OAB:132010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono o presente feito para intimar advogado Dr. Salatiel Candido 

Lopes para que indique o endereço da propriedade rural fazenda Canaan 

para o devido cumprimento pelo oficial de justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002277-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILLIAN DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL FLORENCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de 

Processo Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Caso contrário, oficie-se, solicitando a complementação. 2. Comunique-se 

ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 4. Após, com as devidas 

baixas e anotações de praxe, devolva-se ao juízo de origem, grafando as 

nossas melhores homenagens. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001869-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR PEREIRA SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Y. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINALVA ARAUJO OAB - 718.507.241-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001869-62.2018.811.0003 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 28.05.2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação, em que será 

deliberado a respeito da realização do exame de DNA. 4. Intimem-se e 

notifiquem-se a representante da parte requerente e seu procurador, bem 

como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, 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, 03 de abril de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001534-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIZIO OLIVEIRA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI EDUARDA MEDEIROS MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. A toda evidência, analisando vagarosamente todo o 

processado, entendo ser necessária nova tentativa de conciliação entre 

as partes para fomentar a pacificação social dos conflitos e homenagear 

a célere resolução da lide, possibilitando-lhes a formalização de acordo 

que melhor atenda seus interesses. 2. Assim sendo, com supedâneo nos 

parágrafos 2º e 3º do art. 3º, bem como no inciso V do art. 139, ambos do 

CPC, assim como da norma ínsita na Resolução 125, do -CNJ, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca – CEJUSC, para realização de Sessão de 

Mediação no presente feito, a ser presidida pelo mediador Sr. Sebastião 

José de Queiroz Junior, com a designação de data para tal solenidade e 

consequente intimação das partes e dos procuradores jurídicos 

respectivos, devendo a Sr.ª gestora judiciária providenciar o necessário. 

3. Cadastre-se o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remetam-se os autos para a 

Unidade de Origem desta Comarca, que deverá mantê-lo em escaninho 

próprio aguardando a realização da Sessão de Conciliação/Mediação, 

conforme dispõe o § 5º do art. 8º, da Ordem de Serviço n. 

001/2012-NPMCSC. 4. Com a realização do ato solene, venham-me os 

conclusos para ulterior deliberação. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001828-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO)

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

INTIMAR o(a) patrono(a) do(a,s) requerente(s) para fazer o(a) genitora 

comparecerem na Secretaria da 2ª vara de Família e Sucessões a fim de 

assinar termo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000054-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000054-30.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 02. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Com relação ao pedido de tutela 

de urgência pondero que para a concessão de qualquer liminar, deve o 

magistrado analisar de forma concisa a existência dos requisitos legais. 

Pois bem, em se tratando de guarda de menor, esta deve assentar-se no 

sentido de busca do bem-estar da criança e/ou adolescente e a sua 

segurança econômica e emocional. Em razão disso e da própria natureza 

do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos pessoais e, em 

especial, o interesse dos infantes ou adolescentes, o requerimento de 
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liminar de guarda provisória unilateral deve ser apreciado com extrema 

cautela, levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos 

envolvidos, notadamente as crianças e os adolescentes, e visando 

sempre, como já assinalado, o seu bem-estar e regular desenvolvimento 

físico e psicológico. Deveras, com a entrada em vigor do CPC/15, a regra é 

que a decisão sem prévia oitiva da parte adversa só será cabível em caso 

de comprovada urgência, sendo que in casu, em sede de juízo de 

cognição sumária a esta fase reservada, não vislumbro a existência de 

urgência justificadora a amparar o pleito da autora sem a oitiva da parte 

adversa. Destarte, os documentos que acompanham a exordial são 

insuficientes para confirmar as alegações da autora. Desta forma, como 

na hipótese a autora não fez prova de situação de concreta urgência apta 

a justificar o deferimento do pedido de urgência, tenho como impositiva a 

rejeição da liminar vindicada, ressaindo claro que uma decisão nesse 

sentido deve ser precedida do necessário contraditório, inclusive com 

respaldo de elemento concreto e atual acerca da atual situação vivenciada 

pelos envolvidos sob a ótica do melhor interesse da criança/adolescente a 

titulo de prova judicial, inexistente por ora. Posto isso, por ora, indefiro a 

liminar pretendida. 04. Sem prejuízo, determino a realização de estudos 

social e psicológico visando aferir a higidez da convivência familiar na 

residência das partes, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, 

fixando para a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

ciência do referido setor da presente determinação. 05. No mais, designo 

audiência de conciliação para a data de 12 de junho de 2018, às 

16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 06. Defiro o 

pedido quanto à realização de consulta acerca do atual endereço da 

requerida junto à Rede Infoseg, sobretudo considerando a “Orientação do 

CNJ no sentido de que os magistrados, antes de determinar a citação 

editalícia, promovam diligências por meio dos convênios disponibilizados 

pelo Poder Judiciário tais como INFOJUD e INFOSEG, a fim de confirmar o 

endereço ou encontrar o paradeiro do réu.” (TJ-RJ - AI: 

00198721120148190000, Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, 

Data de Publicação: 27/10/2014), cujo resultado da busca segue em 

anexo. 07. Assim, cite-se a requerida, via carta precatória, intimando-a a 

comparecer à audiência aprazada, acompanhada de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo 

acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, 

desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de 

março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003523-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DO REQUERIDO 

ACERCA DA PROPOSTA FEITA PELO (A) AUTOR, AINDA, PARA COLHER 

O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009862-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE GUARDA PROCESSO: 

1009862-93.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DAVID RAFAEL DA SILVA 

ADVOGADO: DANILO BESSA SANTOS REQUERIDO: GABRIELY SALVINO 

BRITO PRESENTES REQUERENTE: DAVID RAFAEL DA SILVA 

ADVOGADO: DANILO BESSA SANTOS ADVOGADA: FRANCIANE 

OLIVEIRA LOURENÇO CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA 

CEZARETO Aos 03 dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, às 

17h15min, neste Município e Comarca de Rondonópolis - MT, na sala de 

audiências da 2ª Vara de Família e Sucessões, Fórum de Justiça, presente 

esta Conciliadora, e as partes supra. Em relação às partes, feito o 

apregoamento destas, com a tolerância de 15min, observando-se as 

formalidades legais, verificou-se a ausência da parte requerida. Aberta a 

audiência, restou PREJUDICADA, ante a ausência da parte requerida, 

sendo que esta não foi devidamente citada/intimada, uma vez que o 

endereço é inexistente, conforme certidão registrada no ID 11659456. A 

patrona da parte autora requer prazo de 05 (cinco) dias para proceder 

com a juntada de substabelecimento. Desta forma, abre-se vista dos autos 

para manifestação da parte autora. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

________________________________________ ADRIELY APARECIDA 

C E Z A R E T O  C o n c i l i a d o r a  J u d i c i a l 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R E Q U E R E N T E :  D A V I D  R A F A E L  D A  S I L V A 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A D V O G A D O :  D A N I L O  B E S S A  S A N T O S 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADA: FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002478-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NOVATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

N C IMOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para a(s) 

parte(s) comparecer(em) a audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para a data de 13 de junho de 2018 às 17h00min, em razão da mesma ter 

advogado constituído os quais foram intimados via DJE. Certifico ainda que 

a intimação das testemunhas se dará nos termos do art. 455, § 1º, do 

NCPC. Rondonópolis-MT 3 de abril de 2018 Hélio Avelino dos Santos 

GESTOR JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718811 Nr: 14285-89.2012.811.0003

 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: CLAUDINEI NUNES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLAUDI ANTONIO DO 

NASCIMENTO, MARIA APARECIDA MARQUES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA LUZIA DE GODOI - 

OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO do ESPÓLIO DE CLAUDI ANTONIO DO 

NASCIMENTO, sendo requerente e inventariante CLAUDINEI NUNES DO 

NASCIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 51), estadual 

(expedida pela PGE – fl. 52) e municipal (fl. 53) e Guia de Informação e 

Apuração de ITCD acompanhada da declaração de isenção do tributo (fls. 

116/120).

Apresentaram-se as primeiras declarações, últimas declarações e plano 

de partilha, em conformidade com a legislação vigente (fls. 25/29, 137/138 

e 134/136).

No mais, efetivo a pretensa busca de bens e valores por meio dos 
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Sistemas RENAJUD e BACENJUD, cuja busca restou inexitosa a teor dos 

extratos anexos.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pelo falecido CLAUDI ANTONIO DO NASCIMENTO, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita. 

Após o trânsito em julgado se nada requerido, expeça-se o formal de 

partilha.

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 839087 Nr: 8354-66.2016.811.0003

 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: MJW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVNW, MDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DO REQUERIDO (A) PARA, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, APRESENTAR SUAS RAZÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753080 Nr: 9340-88.2014.811.0003

 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: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANA TUNES PARREIRA 

- OAB:13397/MT, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

ACOLHENDO EM PARTE o pedido reconvencional e, por conseguinte: a) 

DECLARO, com efeito ex tunc, a existência de união estável contraída por 

E. A. de S. e R. R. V., pelo período compreendido entre maio de 2009 a 

maio de 2011;b) DESACOLHO a pretensão de partilha das edificações das 

quatro quitinetes perseguidas pela parte autora e supostamente erigidas 

por ambos na constância da união estável;c) ACOLHO o pedido de partilha 

dos bens móveis indicados nos itens ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘7’ e ‘9’ de fl. 79, 

conforme explanação alhures lançada, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para cada uma das partes, devendo a parte autora saldar junto 

ao requerido a importância de R$ 4.267,90 (quatro mil duzentos e 

sessenta e sete reais e noventa centavos) referente a sua quota-parte, 

devidamente corrigidos pelo INPC, sendo o valor de R$ 2.017,90 (dois mil e 

dezessete reais e noventa centavos) a partir da dissolução da união 

estável ora reconhecida e o montante de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e 

cinquenta reais) a contar da data da alienação da motocicleta (fl. 93);d) 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Tendo em 

vista a sucumbência mínima da parte requerida/reconvinte, condeno a 

autora/reconvinda ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios em favor da patrona do 

demandado/reconvinte, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo 

considerando a natureza da demanda, o trabalho efetivado e o tempo 

despendido, consoante o que determina os arts. 85 e 86, parágrafo único, 

do CPC. Registre-se, no entanto, que por militar a autora sob o pálio da 

Justiça gratuita, fica a mesma isenta do recolhimento das custas e 

suspensa a exigibilidade da verba honorária enquanto perdurar a sua 

impossibilidade em adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer requerimento no prazo 

de quinze dias (art. 1.006 da CNGC-MT), arquivem-se(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 703063 Nr: 11041-89.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSDS, SLDS, MSDS, RPDS, LFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLPDS, MDFPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Richard Michael de Melo - 

OAB:28.529/PE

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, III, do CPC.Sem custas e honorários ante o precedente 

deferimento da assistência judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 766994 Nr: 891-10.2015.811.0003

 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: MBDS, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da inventariante para, no prazo de 15 dias, adotar providência 

efetiva e apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou mero requerimento de 

suspensão, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 810816 Nr: 18165-84.2015.811.0003

 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: JDC, MLDC, CDC, SCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, Josias Dias da Silva - OAB:OAB/MT.23510-O

 Vistos.

Inicialmente, proceda-se a inclusão da senhora Maria José Gomes no pólo 

passivo do presente feito.

Doravante, compulsando os autos, verifica-se tratar de ação de interdição 

consensual, todavia necessária a citação da interditanda, bem como a 

designação de audiência de entrevista para a oitiva da mesma para o dia 

21 de fevereiro de 2017, às 14h00min. Cite-se a requerida, cientificando-a 

de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752).

 Intimem-se, todos. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 795338 Nr: 12529-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDIR VERDOLIN - 

OAB:7464/MT

 Diante do exposto, devido à carência superveniente JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, por não haver interesse processual no seu prosseguimento. Deixo 

homologar o acordo entabulado à fl. 63, porquanto retrata o mesmo teor 

daquele inicialmente homologado por este juízo (fls. 06 e 35).Sem custas e 
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honorários eis que defiro à exequente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos.Ciência ao Ministério Público. P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 855684 Nr: 1651-85.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, em 

face da superveniente ausência de interesse processual, com fulcro no 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que as partes 

militam sob o pálio da Justiça Gratuita.Preclusa a via recursal, arquivem-se 

com as baixas estilares.P. I. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 865574 Nr: 5147-25.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLPJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLV, JHLV, JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos de declaração, eis que interpostos no prazo legal 

(art. 1.023, CPC)... Embargos rejeitados. O que pretenderam os 

embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e obter sua 

desconstituição. A isso não se prestam, porém, os embargos 

declaratórios.” (RTJ 134/1296, Relator: Min. Sydney Sanches).“(…) A 

FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - 

Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no entanto, revelam-se 

incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma 

inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a 

utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um 

indevido reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função 

jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada essa 

modalidade de recurso. Precedentes. (…)” (RTJ 193-03/1103, Relator: Min. 

Celso de Mello).Assim, da forma que se apresenta a situação, em que 

restou evidenciado o propósito primordial e exclusivo da parte autora na 

reavaliação da matéria já apreciada em decisão oportuna, de tal sorte que 

inexistiu qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum 

invectivado, entendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado. Desta feita, recebo e conheço o recurso, porém nego-lhe 

provimento.Não obstante tenha sido julgado improcedente o presente 

recurso não o visualizo, pelo menos neste momento, como manifestamente 

protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no Código de 

Processo Civil, art. 1.026, §2º.P. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802629 Nr: 15439-40.2015.811.0003

 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: LUCIMAR PARREIRA DE FREITAS, IONDES JOÃO DE 

FREITAS, EZILDA DE FREITAS OLIVEIRA, THERESINHA PAREIRA DE 

FREITAS DA FELICIDADE, WILSON DE FREITAS MATOS, DILTON MATOS 

DE FREITAS, JOÃO BATISTA DE FREITAS, MARIA DO CARMO FREITAS 

ANBO, IZABEL FREITAS DE MATOS, ESPÓLIO DE WANTUILDES FREITAS 

DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON NUNES DE FREITAS, 

ESPOLIO DE EMILIA PARREIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A teor do requerimento formulado à fl. 84, defiro a suspensão do 

andamento do presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para fins 

de cumprimento integral do disposto à fl. 73.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se a 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

Cumpridas as determinações, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006240-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. J. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: LAURA JAQUELINE DE OLIVEIRA. Parte Requerida: 

RAIMUNDO NONATO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - FINALIDADE: 

1006240.06.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

RAIMUNDO NONATO, brasileiro, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, 

promovida pela parte citada acima. A autora é mãe do menor V. G. O. N. 

assumindo a guarda de fato desde o fim do relacionamento entre a 

requerente e o requerido. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, 

a fim de que seja concedida em definitivo a guarda da menor em favor da 

requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...)Assim, estando o 

executado em lugar incerto e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se via 

edital. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo da data da 

primeira publicação. Transcorrido in albis o prazo da resposta, fica 

nomeado, desde já, o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio 

de seu advogado e professor-orientador, atuar como curador especial da 

parte executada, devendo ser intimado acerca da presente nomeação, 

bem como a fim de que apresente a respectiva defesa, no prazo legal. (...) 

Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Rondonópolis - MT, 3 de abril de 2018. Hélio Avelino dos Santos. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003445-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. M. (REQUERIDO)

N. P. T. S. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: MARÍLIA DO CARMO SOUZA. Parte Requerida: ALEXANDRE 

APARECIDO MOTA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 

1003445.27.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

ALEXANDRE APARECIDO MOTA, brasileiro, demais qualificações 

ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar 

do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, 

ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

GUARDA, promovida pela parte autora acima. A autora é bisavó do menor 

V. A. S. M. assumindo a guarda de fato desde o nascimento do menor. 

Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

concedida em definitivo a guarda do menor em favor da requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o requerido em lugar incerto e 

não sabido, defiro o pedido retro, devendo o mesmo ser citado via edital, 

com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades legais (art. 256, do 

NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na hipótese 

de o requerido não apresentar contestação, forte no quanto disposto no 
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art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Após, colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida 

Salomão Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 3 de abril de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000865-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JASON JAY HETHERINGTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE SANTOS DA COSTA HETHERINGTON (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1000865-87.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

suas emendas apresentadas através das petições registradas nos IDs n.º 

11856173, 12013398 e 12296906. Doravante, procedam-se com as 

devidas retificações junto ao sistema. 2. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. 

Trata-se de ‘Ação de Exoneração de Alimentos’ em que se pretende 

concessão de tutela de urgência para o fim de obter exoneração da 

obrigação alimentar ao argumento de que a parte alimentada já atingiu a 

maioridade, inexistindo informação quanto a incapacidade do mesmo em 

prover o próprio sustento. Extrai-se dos autos que o autor está obrigado 

ao adimplemento mensal de 02 (dois) salários mínimos a título de alimentos 

em favor do requerido. A parte requerente, por sua vez, requer tutela de 

urgência para ver-se exonerado liminarmente da obrigação alimentar 

constituída em favor do demandado, argumentando que o requerido 

alcançou a maioridade (d.n. 26/09/1998). Deveras, para a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada pretendida pelo autor, faz-se 

necessário verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O 

primeiro requisito é quanto à existência da probabilidade do direito, sendo, 

no caso em tela, prova de que o alimentado não mais necessita da verba 

alimentar. Neste aspecto, o documento atrelado à vestibular revela que o 

requerido atingiu a maioridade, possuindo atualmente 19 (dezenove) anos 

de idade, revelando a primeira vista condições de prover o próprio 

sustento. Portanto, presente se encontra o requisito da verossimilhança 

da alegação neste momento. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. PROCEDÊNCIA. 

Caso em que o filho/apelante/alimentado não logrou êxito em comprovar a 

manutenção das suas necessidades (ônus que agora é seu, pelo advento 

da maioridade), assim como falhou no dever de impugnação específica 

acerca dos fundamentos relativos à possibilidade econômica do genitor. 

NEGARAM PROVIMENTO.” (Apelação Cível Nº 70068886761, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 05/05/2016) Contudo, há a necessidade da conjunção de todos os 

requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, 

assim, analiso os demais requisitos. No que tange ao perigo de dano, este 

também se encontra presente, porquanto uma vez paga a prestação 

alimentícia em questão, que ora pretende-se exonerar, o autor não será 

ressarcido nos valores adimplidos, ainda que a demanda venha a ser 

julgada procedente, eis que são irrepetíveis. Aliás, assinale-se, em caso 

de inadimplência, corre o mesmo o risco de ser preso. Posto isso, entendo 

que no caso em tela, os requisitos do art. 300 do CPC se fazem presentes. 

Razão pela qual DEFIRO, neste momento, o provimento liminar vindicado, 

exonerando o requerente da obrigação alimentar prestada em favor do 

requerido. Sem prejuízo, ante ao deferimento liminar da exoneração na 

forma pleiteada, dou por prejudicada a autorização para depósito judicial 

dos alimentos anteriormente fixados em prol do executado. 4. Cite-se a 

parte requerida e intime-se a parte autora a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação que designo para o dia 20 de junho de 2018 às 

16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo, 

acompanhados de seus advogados, importando a ausência desta em 

extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia. 

Atente-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em sendo 

inexitosa a conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir de tal 

solenidade. 5. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 03 de abril de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006795-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENIVALDO JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) AUTOR: BENIVALDO JOAO DE 

OLIVEIRA . RONDONÓPOLIS, 3 de abril de 2018. CLAUDIA LOPES LELIS 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005469-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SIMONE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos ao Requerente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

petição apresentada pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010289-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010457-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010288-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA LEAL AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010286-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000221-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (RÉU)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURI CARLOS 

ALVES DE ALMEIDA FILHO, OAB/MT 9981-B E DRª MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, PARA QUERENDO APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002691-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA NASCIMENTO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009715-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FORTES BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

23/04/2018, ÁS 15:15hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001283-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINY BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DAS PARTES REQUERENTES, DR. RICK ANDREI 

VIEIRA, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002581-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GERONIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA PERICIA MÉDICA NOS AUTOS, A REALIZAR-SE-A NO DIA 

23/04/2018, ÁS 15:30hs, com o perito - DRº Diógenes Garrio Carvalho, na 

Rua Afonso Pena, 809 (Clínica GERA MEDICINA, Centro, nesta cidade 

(telefones: (66) 3424-0035 e 3426-5085), a parte autora deverá portar os 

seguintes documentos no dia da perícia: a) RG e CPF; b) exames 

complementares, laudos médico e atestados relativos à patologia; c) 

prontuário médico de atendimento hospitalar ou ambulatorial, a fim de 

agilizar a perícia. Sendo fixado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) referente aos Honorários periciais, onde serão pagos pela parte 

autora diretamente ao médico, na data agendada, mediante entrega de 

recibo, que deverá ser acostada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias 

após a perícia.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009873-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMARTINE FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 15.1 do Provimento 56/07 - 

CGJ impulsiono estes autos ficando suspenso o prazo pelo tempo 

requerido pela parte autora às fls. retro.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001886-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OLIVEIRA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1001886-98.2018.8.11.0003 VISTO. ADEMAR OLIVEIRA 

DE SOUZA ajuizou mandado de segurança contra ato do DIRETOR DO 

DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e 

certo, já que a referida autoridade praticou ato ilegal ao apreender seu 

veículo ao argumento de que o IPVA encontrava-se atrasado. Aduz o 

impetrante que é proprietário do veículo VW/Saveiro 1.6, placa JZH-7020, 

e que teve seu veículo retido em uma “blitz”, sob a alegação de que o 

Imposto Veicular estava atrasado. Alega que o ato de apreender um 

veículo como forma de coagir um condutor a quitar um débito de IPVA, 

condicionando a liberação da propriedade particular ao licenciamento 

veicular, é inconstitucional. Assim, requer o impetrante a concessão de 

liminar para o fim de suspender imediatamente o auto de apreensão e 

determinar a devolução do veículo apreendido, independentemente do 

pagamento de multas, taxas, estadia de pátio ou qualquer outro débito que 

recaia sobre tal veículo. É o relatório. Decido. O impetrante visa à 

devolução de seu veículo independentemente do pagamento de multas, 

taxas, estadia de pátio ou qualquer outro débito que recaia sobre o 

veículo. De início, válido anotar que o IPTU incide sobre a propriedade 

predial e territorial urbana, já o IPVA incide sobre a propriedade de 

veículos automotores, sendo o primeiro de competência dos Municípios e o 

segundo de competência dos Estados e do Distrito Federal (CF, art. 155, III 

e art. 156, I). Assim, o imposto a ser discutido na hipótese é o IPVA e não 

o IPTU. O cerne da lide reside em verificar a possibilidade de liberar o 

veículo do impetrante sem o prévio pagamento de multas, taxas, despesas 

com estada e demais débitos existentes. Da análise dos documentos 

acostados aos autos, verifica-se que o veículo impetrante foi removido na 

data de 06/03/2018, pela prática da infração prevista no artigo 230, inciso 

V, do CTB (Id. 12323289). O artigo 230 do CTB dispõe: Art. 230. Conduzir 

o veículo: I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou 

qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado; 

II - transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por 

motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na 

forma estabelecida pelo CONTRAN; III - com dispositivo anti-radar; V - sem 

qualquer uma das placas de identificação; V - que não esteja registrado e 

devidamente licenciado; VI - com qualquer uma das placas de identificação 

sem condições de legibilidade e visibilidade: Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; Medida administrativa - 

remoção do veículo; (...). Da leitura do citado dispositivo, depreende-se 

que a condução de veículo que não esteja devidamente licenciado enseja 

a apreensão e remoção dele. De acordo com o extrato emitido pelo site do 

DETRAN/MT (https://internet.detrannet.mt.gov.br/ConsultaVeiculo.asp?

Placa=JZH7020&Renavam=873619528), o veículo do impetrante não está 

devidamente licenciado, pois o último licenciamento realizado refere-se ao 

ano de 2012. Desse modo, tem-se que o ato de remoção do veículo do 

impetrante não se reveste de qualquer ilegalidade. No que tange a 

liberação do veículo, o artigo 271, do Código de Trânsito Brasileiro assim 

preleciona: Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste 

Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com 

circunscrição sobre a via. § 1o A restituição do veículo removido só 

ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com 

remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação 

específica. (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) (...) O artigo 26, da Lei 

Estadual nº 7.301/00, por sua vez, estabelece: Art. 26 Os veículos 

automotores retidos, removidos ou apreendidos somente serão liberados 

após a comprovação, pelo contribuinte, do pagamento do imposto devido. 

Como se vê, a restituição de veículo removido depende do prévio 

pagamento de multas, IPVA, taxas e despesas com remoção e estada. A 

legalidade de tal exigência é reconhecida pela jurisprudência: MANDADO 

DE SEGURANÇA. Liberação de veículo removido administrativamente, sem 

o prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estadia. 

Impossibilidade. Exigência expressa no art. 271 do CTB, em sua atual 

redação. Inexistência de ato ilegal. Segurança denegada. Recurso não 

provido. (TJSP; APL 1040560-12.2017.8.26.0053; Ac. 11242788; São 

Paulo; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Coimbra Schmidt; Julg. 

07/03/2018; DJESP 12/03/2018; Pág. 2852) Assim, diferente do que alega 

o impetrante, é totalmente legal a exigência de quitação de tributos, bem 

como de multas, taxas e despesas com remoção e estada para liberação 

do veículo. Desta forma, o direito pretendido pelo impetrante não merece 

respaldo, na medida em que o ato da autoridade tida como coatora não se 

reveste de qualquer tipo de ilegalidade, não restando demonstrada 

claramente qualquer ofensa a direito líquido e certo na hipótese. Ocorre 

que, como sabido, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e 

certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento 

maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de 

instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no 

feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante de plano 

comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos autos. 

Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que esse 

direito se apresente com todos os requisitos para o seu conhecimento de 

plano, para que seu exercício possa ser efetivo no momento da 

impetração. Nesse sentido é a jurisprudência: MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO 

LIQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Nº 

70054109061, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 12/04/2013). 

“MANDADO DE SEGURANÇA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - 

PRESENÇA - CONHECIMENTO. V.V. MANDADO DE SEGURANÇA - ATO 

OMISSIVO MAGISTRADO -IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA 

DE DIREITO LIQUIDO E CERTO - FEITO INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1- 

Inadequada a via do mandado de segurança quando não demonstrado, de 

plano, ofensa a direito líquido e certo. 2- Conforme preconiza o art. 663 do 

CPP, pode o Relator dispensar a requisição de informações à autoridade 

apontada coatora, se entender que o Mandado de Segurança deve ser 

indeferido liminarmente, submetendo sua decisão à apreciação da Turma 

Julgadora. 3- A conduta em comento, ora elencada como omissiva da 

autoridade vista como coatora, desafia procedimento adequado” (TJ-MG - 

MS: 10000130450000000 MG , Relator: Eduardo Machado, Data de 

Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 16/09/2013). Desta forma, não vislumbrando a ocorrência 

de manifesto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante, passível de 

ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida 

que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, 

I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, segunda-feira, 02 de 

abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004260-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1004260-24.2017.8.11.0003 VISTO. EDVALDO PEREIRA DE 

SOUZA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

alegando, em síntese, que, em 24/01/2017, por volta das 9h00mim, os 

prepostos do réu suspenderam o fornecimento de água na residência do 

autor, sob a alegação de falta de pagamento de contas. Informa que a 

suspensão do fornecimento de água da unidade consumidora nº 

524331-9, deu-se de forma ilegal e arbitrária, uma vez que todas as 

contas estavam em dia, bem como sequer houve menção às supostas 

pendências, datas de vencimento e valores no documento entregue pelos 

prepostos do réu ao autor, visando justificar tal reprimenda. Esclarece 

que, ao comparecer à sede do SANEAR, foi informado que o comprovante 

de pagamento do autor não pode ser aceito por haver divergência de 

valores. Assim, requereu a condenação do réu ao pagamento de danos 

morais no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Regularmente 

citado, o SANEAR apresentou contestação, esclarecendo que de fato o 

autor efetuou o pagamento da fatura, contudo, a leitura naquele código de 

barra foi dispare do código contido na fatura do consumidor, decorrente 

de problemas da leitora do banco arrecadador (BANCO DO BRASIL S/A), 

ensejando a inadimplência da fatura com a codificação emitida pelo 

SANEAR, e, de consequência o corte. “Assim, não sendo culpa do 

SANEAR a inadimplência da fatura, não se vislumbra no presente caso a 
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configuração da ilicitude praticada pelo mesmo”. O autor impugnou o 

conteúdo da contestação. Na fase de especificação de provas, o autor 

não se manifestou. O requerido pugnou pela designação de audiência de 

instrução e julgamento para oitiva da parte autora e testemunhas, com 

vistas a esclarecer os procedimentos adotados e comprovar que a 

conduta da autarquia não ensejou nenhum dano passível de reparação. É 

o relatório. Decido. É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Compulsando 

os autos, verifica-se que não há questões processuais pendentes a 

serem decididas, tendo em vista que não foram arguidas preliminares, 

sendo que estão presentes os requisitos da ação. II – QUESTÕES DE 

FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II 

do CPC). A atividade probatória recairá sobre a existência do dano 

experimentado pelo autor em razão da ação do réu em suspender o 

fornecimento de água na residência do autor, sob a suspeita de que havia 

uma fatura pendente de pagamento; possível culpa de terceiro para a 

ocorrência do fato; o nexo de causalidade e o valor dos danos pleiteados 

na petição inicial. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do 

CPC) No caso em debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o 

fato constitutivo de seu direito, qual seja, a suspensão do fornecimento de 

água em sua residência, apesar de não ter nenhuma fatura pendente de 

pagamento. Por sua vez, ao réu compete comprovar a ocorrência da 

possível culpa de terceiro. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal da parte autora, por serem necessárias para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho 

de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intime-se 

a parte autora para prestar depoimento pessoal, advertindo-a de que o 

não comparecimento ou, comparecendo, se recusar a depor, será 

aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, 

os procuradores e advogados de todas as partes. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 2 de abril de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004264-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLEN PERES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. 1004264-95.2016.811.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por MICHELLEN PERES DE SOUZA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. É o relatório. Decido. Conforme determinado 

no acórdão de fls. 187/202 do PDF, o percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, tendo em vista 

a complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual 

devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perita a 

contadora AURILENE LOPES SOARES, podendo ser encontrada na Rua 

Dezessete, n° 713, Condomínio Terra Nova, bairro Colina Verde. 

Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos telefones: (66) 9614-8322 / (66) 

3027-9335, e-mail: aurylenesoares@gmail.com. Anoto que o cálculo a ser 

realizado pela perita contadora 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”. Assim, o Estado de Mato Grosso, 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). 

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. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido 

também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de 

modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora 

fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias. Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato 

Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, neste período. Efetuado o depósito e 

apresentado os documentos, intime-se a perita para dar início aos 

trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. A Sra. Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 02 de abril de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798692 Nr: 13774-86.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEB MASTER INFORMATICA LTDA ME, 

AUGUSTO AMSTALDEM, JOAO FRANCISO MEYER, REGINALDO 

AMSTALDEM

 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): WEB MASTER INFORMATICA LTDA ME, 

CNPJ: 26577833000103, atualmente em local incerto e não sabido 

AUGUSTO AMSTALDEM, Cpf: 15891143968, Rg: 1.862.901, brasileiro(a), 

casado(a), aposentado, atualmente em local incerto e não sabido JOAO 

FRANCISO MEYER, Cpf: 52333248904, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido REGINALDO AMSTALDEM, Cpf: 55977332904, 

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: 18/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de WEB 

MASTER INFORMATICA LTDA ME, AUGUSTO AMSTALDEME OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO E FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7525/2015.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 31.414,46

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60116 Nr: 8469-54.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGA SAO PEDRO LTDA, PEDRO 

LOURENÇO DA SILVA NETO, ANTONIO BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DRAGA SAO PEDRO LTDA, CNPJ: 

03782612000171, atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

LOURENÇO DA SILVA NETO, Cpf: 11233796100, Rg: 0081501-2, Filiação: 

Braz Lourenço da Silva e Camila Maria de Oliveira, data de nascimento: 

13/08/1949, natural de Caruaru-PE, comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido ANTONIO BRAZ DA SILVA, Cpf: 00652555187, Rg: 

534 995, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, em 

desfavor dos executados DRAGA SÃO PEDRO LTDA, PEDRO LOURENÇO 

DA SILVA NETO e DILMA CARDOSO DA SILVA, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser deferido tão somente em 

relação aos executados DRAGA SÃO PEDRO LTDA e PEDRO LOURENÇO 

DA SILVA NETO, uma vez que DILMA CARDOS DA SILVA não faz parte 

da presente relação processual.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora 

incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 

É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que o (a) executado (a) venha a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o (a) executado (a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe 

qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo 

juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de 

execução.Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro 

em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, em 

desfavor dos executados DRAGA SÃO PEDRO LTDA e PEDRO 

LOURENÇO DA SILVA NETO, na forma do artigo 854 do CPC.Havendo 

bloqueio de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 

3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos 

para deliberação quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora 

negativa, dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando 

que não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do 

devedor, intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de 

extinção da execução.DEFIRO, ainda, a penhora de bens em nome dos 

executados DRAGA SÃO PEDRO LTDA e PEDRO LOURENÇO DA SILVA 

NETO, via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a 

terceiros sem a devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, 

caberá ao (a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para 

avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o 

paradeiro dos veículos.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, 02 de abril 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.: 736047 Nr: 15465-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRANI ALINA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação das partes acerca da petição do perito de fl. 510 e para 

promover(rem) os atos necessários no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799349 Nr: 14070-11.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, CARLOS EDUARDO KLUTZENSCHELL LISBOA, RICARDO TADEU 

ALMEIDA CABRAL DE SOARES, MILTON SELIGMAN, PEDRO DE ABREU 

MARIANI, RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA, LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE 

SAINT EDMOND, RICARDO MANUEL FRANGATOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:MT/3934, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:16538

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL move em face de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS 

LTDA – AMBEV e OUTROS.

 A executada AMBEV informou a quitação da dívida e requereu a extinção 

da presente execução (fls.155/162).

A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC (fls. 163).

 É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que a executada efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documento de fls. 163-v.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.
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Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

 P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785108 Nr: 8231-05.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERCAMP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 

JOSE GERALDO GONÇALVES, JAIR DO NASCIMENTO CINTRA, JOSE 

QUEIROZ CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DO NASCIMENTO 

CINTRA - OAB:272108/SP

 "(...)estamos diante de um processo executório motivado por uma 

certidão de dívida ativa, que goza da presunção de certeza, liquidez e 

exigibilidade.Não bastasse isto, a CDA apresenta todas as informações 

exigidas pelo artigo 202, incisos I, II, III, IV, V, parágrafo único e artigo 203 

do CTN, sendo certo também que as questões arguidas na exceção não 

dizem respeito a aspectos formais do título executivo e não pode ser 

conhecida de ofício, não se mostrando, portanto, adequada a exceção de 

pré-executividade.Aliás, consta na CDA a data do fato gerador, data da 

constituição do crédito, base de cálculo, índice de correção monetária e 

juros, valor apurado, bem como o número do processo administrativo, ou 

seja, há nos autos todas as informações questionadas pelo executado. 

Logo, o título executivo é líquido, certo e exigível.Com essas 

considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta por JAIR 

DO NASCIMENTO CINTRA.Condeno o executado JAIR DO NASCIMENTO 

CINTRA ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º, 3º, I c/c 

§4º, III, todos do Código de Processo Civil.Intime-se a exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço do executado JOSÉ GERALDO 

GONÇALVES(...)"

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435683 Nr: 4351-78.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BURNIER, SOLANGE BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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): SOLANGE BURNIER, CNPJ: 

05594864000100 e atualmente em local incerto e não sabido SOLANGE 

BURNIER, Cpf: 03132391930, Rg: 00004163352, data de nascimento: 

03/04/1981, brasileiro(a), natural de Itá-SC, empresária. 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: 03/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SOLANGE BURNIER e SOLANGE BURNIER, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6690/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 52.760,30

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 795223 Nr: 12484-36.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSILENE XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "(...) 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, vez que tal valor se mostra adequado diante 

da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para 

elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido 

também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de 

modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora 

fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias.Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. 

Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799349 Nr: 14070-11.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - 

AMBEV, CARLOS EDUARDO KLUTZENSCHELL LISBOA, RICARDO TADEU 

ALMEIDA CABRAL DE SOARES, MILTON SELIGMAN, PEDRO DE ABREU 

MARIANI, RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUZA, LUIZ FERNANDO ZIEGLER DE 

SAINT EDMOND, RICARDO MANUEL FRANGATOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DE SOUZA 

NEVES - OAB:MT/3934, PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - 

OAB:16538

 VISTO

Na execução fiscal acima identificada, a executada ofereceu em garantia 

do débito executado a Apólice de Seguro Garantia nº 

046692015100107750003230, no valor de R$ 120.710,71 (fls. 94/109).

A exequente concordou com a oferta da garantia (fls. 138).

Assim, lavre-se o termo de nomeação de bens à penhora.

Após, intime-se o executado para oferecer embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709585 Nr: 4513-05.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA CARVALHO MARINHO, THEREZA 

CARVALHO MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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): THEREZA CARVALHO MARINHO, CNPJ: 

03443473000151 e atualmente em local incerto e não sabido THEREZA 

CARVALHO MARINHO, Cpf: 48741167104. atualmente em local incerto e 
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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: 19/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de THEREZA CARVALHO 

MARINHO e THEREZA CARVALHO MARINHO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENRTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1364/2012.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.563,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435745 Nr: 4413-21.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS RODRIGUES PIMENTEL ME, CARLOS 

RODRIGUES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA 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): CARLOS RODRIGUES PIMENTEL ME, 

CNPJ: 07344095000100 e atualmente em local incerto e não sabido 

CARLOS RODRIGUES PIMENTEL, Cpf: 40664333168, Rg: 565.403, Filiação: 

Valdinaria Rodrigues Pimentel, data de nascimento: 02/12/1970, natural de 

Rancharia-SP, solteiro(a), aposentado, Telefone 066.8436.9310. 

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: 03/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CARLOS 

RODRIGUES PIMENTEL ME e CARLOS RODRIGUES PIMENTEL, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6095/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 16.204,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786286 Nr: 8733-41.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMBAÚ - ATACADO DE ALIMENTOS E 

LOGISTICA LTDA ME, RODRIGO TELES DE ABREU, CAIO PATRIK 

GUIMARAES

 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): TAMBAÚ - ATACADO DE ALIMENTOS E 

LOGISTICA LTDA ME, CNPJ: 01357422000181 e atualmente em local 

incerto e não sabido CAIO PATRIK GUIMARAES, Cpf: 02098405103, Rg: 

1.466.390, brasileiro(a), comerciante. 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: 24/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TAMBAÚ 

- ATACADO DE ALIMENTOS E LOGISTICA LTDA ME, RODRIGO TELES DE 

ABREUE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8589/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 12.746,47

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338663 Nr: 6963-96.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA INTEG DE CONV ODONTOLOGICO 

LTDA, ANTONIO MARCIANO NORBERTO, DANIELA SAFIOTI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SAFIOTI BARBOSA - 

OAB:OAB/SP 230.450

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLINICA INTEG DE CONV 

ODONTOLOGICO LTDA, CNPJ: 02404328000107, atualmente em local 

incerto e não sabido ANTONIO MARCIANO NORBERTO, Cpf: 78129729849 

e atualmente em local incerto e não sabido DANIELA SAFIOTI BARBOSA, 

Cpf: 28413662869, Rg: 30.608.596-3, brasileiro(a), solteiro(a), advogada. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, na pessoa do Representante 

Legal, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, do 

bloqueio de valores, via sistema BacenJud e querendo, nos termos do r. 

despacho abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Intime-se a executada via edital, 

como requerido pelo exequente às fls. 142.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 19 de março de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737205 Nr: 95-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERIDIANA MARTINS DA SILVA

 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.Trata-se de liquidação de sentença promovida por VERIDIANA 

MARTINS DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (fls. 

151/157).É o relatório.Decido.Conforme determinado na sentença, o 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual devido, deixo 

de intimar as partes e, desde já, nomeio como perita a contadora 
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AURILENE LOPES SOARES, podendo ser encontrada na Rua Dezessete, 

n° 713, Condomínio Terra Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, 

Cep: 78740-405, e nos telefones: (66) 9614-8322 / (66) 3027-9335, e-mail: 

aurylenesoares@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela perita 

contadora 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..Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 18244 Nr: 8484-28.1994.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEIDES DE SOUZA ALBURQUERQUE, 

DELCIDES DE SOUZA ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA BIASI STOFALETTI 

VERDOLIN - OAB:18449

 INTIMAÇÃO A DRª LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN, para que 

devolva os presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 79162 Nr: 13802-50.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 INTIMAÇÃO A DRª LUCIANA LUMIE KOBATA, para que devolva os 

presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 373272 Nr: 1675-02.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª LUCIANA LUMIE KOBATA, para que devolva os 

presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712847 Nr: 7932-33.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, CLAUDIO ZANOTTO 

JÚNIOR, GEORGIA ZANOTTO, KAROLINA CURADO COPPOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 INTIMAÇÃO AO DRº MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA, para que 

devolva os presentes autos num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60110 Nr: 8463-47.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOGINIO R. MACHADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHANY PRISCILLA BORGES 

ROCHA - OAB:OAB/MT23504/O

 INTIMAÇÃO A DRª NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA, para que 

devolva os presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 427641 Nr: 9858-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOGINIO R. MACHADO ME, LEOGINIO 

RABELO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA 

- OAB:OAB/MT23504/O

 INTIMAÇÃO A DRª NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA, para que 

devolva os presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 63623 Nr: 12205-80.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOGINIO R. MACHADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHANY PRISCILLA BORGES 

ROCHA - OAB:OAB/MT23504/O

 INTIMAÇÃO A DRª NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA, para que 

devolva os presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 277599 Nr: 1780-33.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOGINIO RABELO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA 

- OAB:OAB/MT23504/O

 INTIMAÇÃO A DRª NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA, para que 

devolva os presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788021 Nr: 9440-09.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME, ANDRESSA FATIMA TAVARES PEREIRA, 

LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, Rafaela Emília Bortolini - OAB:0

 INTIMAÇÃO A DRª Rafaela Emília Bortolini, para que devolva os presentes 

autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816336 Nr: 1694-56.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO MERCOSUL S/A, ROSELENE 

REITER PILS, MAURO LUIS PILZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS WENTZ - OAB:49387 

RS, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO - OAB:74939 RS, Rafaela Emília 

Bortolini - OAB:0

 INTIMAÇÃO A DRª Rafaela Emília Bortolini, para que devolva os presentes 

autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e 

apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 289774 Nr: 4126-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARINS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 INTIMAÇÃO A DRª RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA, para que 

devolva os presentes autos, num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 10051 Nr: 5578-65.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. L. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, 

GERALDO PEREIRA BARBOSA, LAURA SANTA FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICK ANDREI VIEIRA - 

OAB:21426/O

 INTIMAÇÃO AO DRº RICK ANDREI VIEIRA, para que devolva os presentes 

autos num prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de BUSCA E 

APREENSÃO DOS AUTOS.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 725618 Nr: 6573-14.2013.811.0003

 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: LAZARO DIVINO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT, JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO FLAVIO ALVES DE 

BRITO - OAB:8669 MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, SILVIO DE SOUZA 

GARRIDO JUNIOR - OAB:248636

 Vistos etc.,

Esse processo se encontra na META 2 do Conselho Nacional de Justiça e 

deve tramitar com extrema celeridade.

Compulsando os autos, verifico que em decisão proferida pelo juízo da 1º 

Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis – fls. 662/662 – o 

Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT foi excluído 

do polo passivo da demanda, bem como foi declarada a incompetência da 

Justiça Federal para processar o feito, o que resultou no retorno dos 

autos a este juízo.

Desse modo, a fim de dar prosseguimento ao feito, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.05.2018 às 15:00 horas.

Intimem-se as partes com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735041 Nr: 14722-96.2013.811.0003

 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: TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 

UNIAO FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DA 

UNIÃO - OAB:

 Vistos etc.,

Esse processo se encontra na META 2 do Conselho Nacional de Justiça e 

deve tramitar com extrema celeridade.

É cediço que, nos termos do artigo 139, inciso V do Código de Processo 

Civil, o juiz poderá, a qualquer tempo, tentar promover a autocomposição 

entre as partes.

 Desse modo, a fim de obter solução consensual definitiva para o feito, 

acolho o pedido da Promovente (fl. 1082) e designo audiência de 

conciliação, a se realizar no dia 02.05.2018, às 16h00min.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 750907 Nr: 8236-61.2014.811.0003

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, RADIO E 

TELEVISÃO MASSA LTDA - EPP - TV CIDADE RECORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ...3. Dispositivo.Com essas considerações, reconheço a prescrição do 

auto e, consequentemente, extingo o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a 

má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 

7.347/85, aplicado subsidiariamente.Aliás, nesse sentido, o colendo STJ 

assim se manifestou: “Em nosso sistema normativo, incluída a 

Constituição, está consagrado o princípio de que, em ações que visam a 

tutelar os interesses sociais dos cidadãos, os demandantes, salvo em 

caso de comprovada má-fé, não ficam sujeitos a ônus sucumbenciais. 

Espelham esse princípio, entre outros dispositivos, o art. 5º, incisos LXXIII 

e LXXVII da Constituição e o art. 18 da Lei 7.347/85." (REsp 577.804/RS, 

Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

28/11/2006, DJ 14/12/2006, p. 250). Publique-se, Registre-se, e 

Intimem-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri
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 Cod. Proc.: 661658 Nr: 10285-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAIVA BOROTTA - 

OAB:23181

 Ação Penal nº 10285-81.2017.811.0064 ( Id. 661658 )

Réu: Valdinei Souza da Silva.

 Vistos.

Aportou o feito à conclusão em razão da resposta à acusação 

apresentada pelo réu, através de advogado constituído, na qual não foi 

sustentada nenhuma tese de absolvição sumária, limitando-se a consignar 

que discorda dos termos constantes da inicial, haja vista que não provas 

suficientes que abarquem tal imputação criminal, o que será provado por 

ocasião da instrução probatória e corroborado com os memoriais finais, e 

ao final arrolou duas testemunhas de seu interesse ( vide: Petitório de fls. 

185 ).

Pois bem.

 Não havendo preliminares a serem apreciadas e, não vislumbrando a 

incidência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do Código 

Penal ( com as alterações trazidas pela Lei n. 11.719/08 ), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25.04.2018, às 13h:30min.

Intimem-se o Ministério Público, o advogado, o réu e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa. Requisitem-se se necessário. Se 

houver testemunha (s) residente (s) em outra comarca expeça-se carta 

(s) precatória (s).

Cumpra COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 21 de março de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 637891 Nr: 8682-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON ALMEIDA ALVES, JANDERSON 

OLIVEIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Intimação para o advogado do réu Janderson Oliveira Leal, Dr. Tales 

Passos de Almeida, OAB 15217, para apresentar as razões recursais e 

as contrarrazões ao recurso do Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 638395 Nr: 243-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JOSÉ GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 PELO MM. JUIZ FOI DELIBERADO:

Vistos.

Nada obstante o teor da certidão de fl. 78, qual comunica a mudança de 

endereço do réu, o que nesse caso daria ensejo a declaração da revelia 

do imputado, todavia observo que o denunciado responde por processo 

executivo de pena e em consulta ao sistema APOLO, vem comparecendo 

regularmente, cujo endereço indicado é o mesmo fornecido pelo agente 

ministerial e encartado à fl. 80.

Dessa forma, sendo um direito do réu de tomar ciência de todos os atos 

processuais praticados no processo, sendo exceção a revelia, então 

redesigno audiência, mormente considerando que as testemunhas não 

foram requisitadas.

Assim sendo, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 

22.09.2016, às 14h:30min.

Intime o defensor público, réu e testemunhas, este último devendo ser 

requisitado ao superior hierárquico.

Saindo ciente o agente ministerial.

Cumpra.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 637887 Nr: 8678-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTANA DOS SANTOS, TAIANE 

CRISTIANE SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

WESLEY FERREIRA - OAB:21.095

 Vistos, etc.

Em razão do magistrado titular desta vara criminal estar de licença médica 

para acompanhamento de cônjuge e pelo fato deste magistrado substituto 

estar respondendo cumulativamente pela 1ª e 5ª varas criminais, hei por 

bem, redesignar a presente audiência para o dia 04 de junho de 2018, às 

15h50min.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Maico de Castro 

Fernandes no endereço à fl. 109, pois o mesmo não foi intimando devido a 

sua ausência momentânea no momento da diligência.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Jitaúna/BA, com a 

finalidade de intimar os réus Diego Santana e Taiane Cristiane, acerca da 

audiência designada.

Solicitem-se informações da carta precatória de fl. 104, enviada ao juízo 

da comarca de Jitaúna/BA, com a finalidade de proceder ao interrogatório 

do acusado Diego Santana e da acusada Taiane Cristiane.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 617803 Nr: 890-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, KATIUSY 

GOMES APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

Em razão do magistrado titular desta vara estar de licença médica para 

acompanhamento de cônjuge e pelo fato deste magistrado substituto, 

estar respondendo cumulativamente pela 1ª e 5ª varas criminais, hei por 

bem redesignar a presente audiência para o dia 04 de junho de 2018, às 

16h30min, com a finalidade de reinquirir as testemunhas Mariza e Zenilton.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao interesse na inquirição da testemunha Mariza Rogério dos Santos 

Folmer e, em caso positivo, decline nos autos o atual endereço da mesma. 

Se declinado, autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, 

se residir em outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder 

a sua inquirição.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Várzea Grande/MT, 

com a finalidade de intimar a ré Katiusy Gomes Apolinário acerca da 

audiência designada.

Deixo de determinar a intimação da ré Ana Carolina da Silva Pereira, em 

razão da sua revelia decretada à fl. 118.

Requisite-se o policial militar Zenilton Ferreia Neves.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669658 Nr: 2241-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS BENTO ALVES, ELIANDRO 

ALVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23.146-O

 Vistos, etc.
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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.

Expeçam-se mandados de citação dos acusados MARCOS VINICIUS 

BENTO ALVES e ELIANDRO ALVES DE CASTRO para, querendo, 

apresentem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os 

acusados não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

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.: 668333 Nr: 1155-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

vítima ROGÉRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES para o dia 13 de abril de 

2018, às 14:10 horas.

Intime-se.

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.: 667743 Nr: 724-96.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZADORA LEDUR DE SOUZA DECHAMPS, 

MARCELO AUGUSTO REVELES CARVALHO, THALES EMMANUEL DA 

SILVA PEREIRA, DIONES NUNES SIRQUEIRA, ENEAS DE OLIVEIRA 

XAVIER, FRANCISCO ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:4.102 - MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3.738 - MT, 

LENILDO MÁRCIO DA SILVA - OAB:5.340 - MT

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva das 

testemunhas de defesa MATHEUS GONÇALVES DA SILVA e FEIJÓ DOS 

SANTOS para o dia 13 de abril de 2018, às 14:20 horas.

Intimem-se.

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.: 666841 Nr: 14917-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS, 

JANAÍNA BAZAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática 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.

Expeçam-se mandados de citação dos acusados CLÁUDIO JOSÉ DE 

ARAÚJO MEDEIROS e JANAINA BAZAN DA SILVA para, querendo, 

apresentem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os 

acusados não constituírem defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-las.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

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.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663535 Nr: 12005-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATHEUS NUNES DA SILVA, KETLINY 

RAYANE ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 EM RESUMO, condeno o réu Lucas Matheus Nunes da Silva a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, 

em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa[...]Ketliny Rayane Espindola a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial 

aberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667461 Nr: 480-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAIR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 480-70.2018.811.0064 – Cód. 667461

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Silvair Rodrigues 

Ferreira, 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 19.04.2018, às 16h30min. No ato, sendo 
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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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668990 Nr: 1706-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR PEREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 1706-13.2018.811.0064 – Cód. 668990

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Admar Pereira de 

Arruda, 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 13h30min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665153 Nr: 13470-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RICARDO MALDONADE LEITE, DANIEL JUNIOR 

FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Vistos.

 Analisando as defesas preliminares apresentadas pelos réus Anderson 

Pereira da Silva, Carlos Eduardo da Silva, Daniel Junior Ferreira Machado e 

Ricardo Maldonade Leite, 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 15h00min. 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): João Francisco C. de Almeida

 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:

 Autos nº 1016-81.2018.811.0064 – Cód. 668143

Vistos.

 Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu Ederson Vitor de 

Souza, 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 17.04.2018, às 14h00min. 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): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653505 Nr: 3080-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DO NASCIMENTO PINHEIRO, 

MITSUO AIRES NOSAKI, SILAS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616 MT

 Autos nº 3080-98.2017.811.0064 – Cód. 653505

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa às fls. 472/483, 

ante a certificação de sua tempestividade (fl. 491), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 492/505), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 667461 Nr: 480-70.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAIR RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática 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 SILVAIR RODRIGUES 

FERREIRA 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 

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 
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residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a autoridade policial que presidiu as investigações, 

requisitand-se a realização do competente exame pericial no imóvel em 

que ocorreram os delitos, para fins de constatação da qualificadora 

referente à escalada do muro, no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

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.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 638201 Nr: 76-87.2016.811.0064

 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): AISLAN ALEF VIEIRA NETO, ANDERSON 

ANTÔNIO FERNANDES FEITOSA, CASSIO BISPO DA SILVA SANTOS, 

GABRIEL VIEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELY FERNANDA SCHUMANN - 

OAB:18.445

 Intimação da advogada do réu Anderson Antônio Fernandes Feitosa, Kely 

Fernanda Schumann, OAB/MT n.º 18.445, para apresentar defesa 

preliminar em favor do réu.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 637744 Nr: 8538-67.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO ALVES LIMA, Cpf: 71614036187, 

Rg: 1785238-2, Filiação: Teobaldo Pereira Lima e Coema Alves da Silva, 

data de nascimento: 11/07/1984, brasileiro(a), natural de Uberlândia-MG, 

convivente, serviços gerais. 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: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

TIAGO ALVES LIMA, devidamente qualificado nos autos, pela prática das 

condutas criminosas descritas nos Artigos 147 e 129, § 9º, na forma do 

Artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.A 

seguir, passo à dosimetria da pena.Atento ao princípio e garantia 

constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da 

Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.DO 

CRIME DE AMEAÇA:A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 

do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em 

cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo 

a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi 

acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato 

cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que 

teve.II – No tocante aos antecedentes, será devidamente analisado na 

segunda fase da dosimetria da pena. III – Observo também que a conduta 

social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo 

específico.IV – No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez 

que ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação;V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – 

As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a 

Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda 

ordem.VII - Quando ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu 

para a consecução da conduta criminosa.Diante da análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao 

agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 

(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.Passando à segunda fase da 

dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no 

Artigo 61, inciso I, “a reincidência”, pelo fato do acusado possuir 

Execução Penal sob o nº 3875-27.2005.811.0064 – Código 605550, em 

trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca. Consigno, 

ainda, que incide, a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.Por tais razões, agravo em 01 (um) mês a pena do 

acusado.Contudo, verifica-se a presença da atenuante de confissão 

espontânea, prevista no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 

Dessa forma, atenuo a pena em 15 (quinze) dias de detenção.Assim, a 

pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 

(dois) meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, 

verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.DO 

CRIME DE LESÃO CORPORAL:A pena prevista para o crime de lesão 

corporal (Artigo 129, § 9º, do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) 

meses a 03 (três) anos.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 

59, do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a 

culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo total consciência da 

ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta 

diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, será devidamente 

analisado na segunda fase da dosimetria da pena. III – Em relação à 

conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e 

laudo específico.IV – No que tange o motivo do crime este não lhe 

favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe sofrimento físico e 

mental.V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – As 

consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar 

Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda 

ordem.VII - Quando ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu 

para a consecução da conduta criminosa.Diante da análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas 

desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada pouco acima do 

mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se 

que não incide a agravante prevista no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de 

causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), 

norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, 

sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) 

em desfavor do acusado.Entretanto, reconheço a agravante descrita no 

Artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), tendo em vista que o 

acusado possui execução penal sob o nº 3875-27.2005.811.0064 – 

Código 605550, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca.Por tais razões, a reprimenda deve ter um acréscimo de 01 (um) 

mês nesta segunda fase.Contudo, verifica-se a presença da atenuante de 

confissão espontânea, prevista no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal. Dessa forma, atenuo a pena em 15 (quinze) dias de 

detenção.Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da 

dosimetria é de 04 (quatro) meses de detenção. Na terceira fase de 

aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. 

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.Pelos motivos 

acima expostos, fixo em definitivo a pena é de 04 (quatro) meses de 

detenção. CONCURSO MATERIALPor fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do 

Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser 

somadas as penas dos delitos acima.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

TIAGO ALVES LIMA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) 

meses de detenção pelos crimes de ameaça e lesão corporal, em regime 

inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a 

regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições 

serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena 

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 
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aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação de eventual dano causado pela infração (Artigo 

387, inciso IV, do CPP), haja vista a ausência de produção de provas.Em 

observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo 

Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que 

estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a 

medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade 

domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da 

pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão 

cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de 

liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo 

que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na 

verdade, proporcionalidade).Sem condenação ao pagamento das 

custas.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e sua 

advogada, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) 

Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, arquivem-se estes 

autos, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 27 de março de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640901 Nr: 2392-73.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO ALEXANDRE ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÁSSIO ALEXANDRE ALVES SANTANA, 

Cpf: 03725027170, Rg: 1777515-9, Filiação: Adair Alves Santana e 

Joaquim Olímpio Santana, data de nascimento: 05/09/1988, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone (66) 

9613-6328. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "...O Ministério Público denuncia Cássio Alexandre 

Alves Santana como incuraso no art. 147 do Código Penal..."

Despacho: Código 640901.Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fl. 58.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de março de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 27 de março de 2018

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 620774 Nr: 3915-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVALDO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado JUVALDO COSTA DA SILVA, 

em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

perspectiva em relação ao(s) delito(s) que lhe foi (foram) atribuído(s) 

neste feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP .Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 02 de abril de 2018. Maria Mazarelo Farias Pinto 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649423 Nr: 9707-55.2016.811.0064

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:12225 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo nº 9707-55.2016.811.0064 (Código 649423)

Vistos etc.

Verifico que o feito está em ordem, pois não vislumbro a existência de 

nulidades a declarar ou irregularidades para sanar, razão pela qual 

declaro saneado o processo.

Entendo prudente a realização de audiência de instrução e julgamento, 

inclusive pertinente a prova oral (Artigo 357,V do CPC).

Portanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

setembro 2018 às 15h30min.

Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros 

tópicos que poderão ser formulados no decorrer da instrução; 1) 

constituição de patrimônio na constância do relacionamento e partilha dos 

bens.

Sendo assim INTIMEM-SE as partes e seus procuradores para 

comparecerem a audiência designada.

 No mandado de intimação das partes deverá constar que a ausência das 

mesmas, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do Artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil.

No mais, saliento que compete ao patrono da parte interessada informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (Artigo 455, caput e §1º, do Código 

de Processo Civil).

Às providências.

 Expeça-se o necessário.
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Rondonópolis, 02 de abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 651280 Nr: 925-25.2017.811.0064

 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: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA GUIMARAES - 

OAB:12225 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 12.552, ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B

 Processo nº 925-25.2017.811.0064 (Código 651280)

Vistos etc.

Verifico que o feito está em ordem, pois não vislumbro a existência de 

nulidades a declarar ou irregularidades para sanar, razão pela qual 

declaro saneado o processo.

Entendo prudente a realização de audiência de instrução e julgamento, 

inclusive pertinente a prova oral (Artigo 357,V do CPC).

Portanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

setembro 2018 às 15h30min.

Fixo como ponto controvertido da demanda, sem prejuízo de outros 

tópicos que poderão ser formulados no decorrer da instrução; 1) 

“arbitramento de alimentos em favor dos menores Carlos Henrique Silva 

Cavalcante e Camilly Vitória Silva Cavalcante”.

Sendo assim INTIMEM-SE as partes e seus procuradores para 

comparecerem a audiência designada.

 No mandado de intimação das partes deverá constar que a ausência das 

mesmas, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do Artigo 385, §1º, do Código de 

Processo Civil.

No mais, saliento que compete ao patrono da parte interessada informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação do Juízo (Artigo 455, caput e §1º, do Código 

de Processo Civil).

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 02 de abril de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665372 Nr: 13683-36.2017.811.0064

 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: LDDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFSCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para impugnar a 

contestação e documentos, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634928 Nr: 6144-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ROSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SOUZA BORGES - 

OAB:9.025 MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO acerca da designação de 

audiência no Juízo de Primavera do Leste para o dia 07/05/2018, às 16:40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668433 Nr: 1238-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGMDS, APOLIANA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1238-49.2018.811.0064 (Código 668433)

Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR por W. G. M. de S. devidamente representadas por sua 

genitora APOLIANA LOPES DE SOUZA em desfavor de GEAN MEDEIROS 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Insta consignar, inicialmente, que a petição inicial não está adequada às 

determinações contidas no Artigo 320 do Código de Processo Civil.

Isso porque, não foi carreado ao processo o documento indispensável 

para propositura da ação, o qual seja: cópia da sentença que arbitrou os 

alimentos para as requerentes.

 Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (Artigo 321, do CPC), atendendo as disposições contidas 

nos Artigos 76, caput e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento, nos termos do Artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Após, decorrido o prazo e de tudo certificado, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655707 Nr: 5106-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424

 Código: 655707

Vistos etc.

Inicialmente cumpre destacar, que o indiciado apresentou resposta à 

acusação por intermédio do seu advogado devidamente constituído, 

conforme se observa às fls. 66/79.

 Assim, ante o teor da manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, com a manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660827 Nr: 9669-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON DE SOUZA ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Código: 660827

Vistos etc.

Inicialmente cumpre destacar, que o indiciado apresentou resposta à 

acusação por intermédio do seu advogado devidamente constituído, 

conforme se observa às fls. 42/47.
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 Assim, ante o teor da manifestação do acusado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, com a manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660827 Nr: 9669-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON DE SOUZA ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, analisando-se o IP, 

verifica-se que há prova da existência do delito (materialidade) e indícios 

suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 1º de novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655707 Nr: 5106-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424

 Vistos em correição.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, analisando-se o IP, 

verifica-se que há prova da existência do delito (materialidade) e indícios 

suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655707 Nr: 5106-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424

 (...) dia 21/02/2019, às 16h.Nos termos do Artigo 400 do Código de 

Processo Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações 

do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 

222 do referido Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, 

interrogando-se, em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos 

dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se 

às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de Fevereiro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660827 Nr: 9669-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON DE SOUZA ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 (...) 21/02/2019, às 15h.Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo 

Penal, na audiência proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido 

Código, bem como, se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o(a)(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos 

dependerão de prévio requerimento das partes. Procedam-se às 

notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, do Ministério 

Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do querelante e 

do assistente, requisitando-se, se necessário.Havendo pessoas 

residentes em outras Comarcas, depreque-se.Notifiquem-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de Fevereiro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668575 Nr: 1367-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGMDS, ALDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1367-54.2018.811.0064 (Código 668575)

Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA OBRIGAÇÃO 

ALIMENTAR por W. G. M. de S. devidamente representadas por sua 

genitora APOLIANA LOPES DE SOUZA em desfavor de GEAN MEDEIROS 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Insta consignar, inicialmente, que a petição inicial não está adequada às 

determinações contidas no Artigo 320 do Código de Processo Civil.

Isso porque, não foi carreado ao processo o documento indispensável 

para propositura da ação, o qual seja: cópia da sentença que homologou o 

acordo pactuado entre as partes.

 Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias (Artigo 321, do CPC), atendendo as disposições contidas 

nos Artigos 76, caput e 320 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento, nos termos do Artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Após, decorrido o prazo e de tudo certificado, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1529-72.2017.811.0003 - Código 855293

ESPÉCIE: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

RESUMO DA INICIAL: NOTIFICAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS, a fim 

de dar a publicidade disposta no art. 746, § 2º do Código de Processo Civil 

( antigo art. 1171, §§1º e 2º do CPC/73), do pedido de perdimento dos 

bens móveis apreendidos em pratica de infração ambiental, resumidos a 

seguir, para que o dono ou legítimo possuidor o reclame, no prazo legal.

 Resumo da Inicial: Foram apreendidos os bens móveis a seguir 

relacionados, em fiscalização de pesca predatória, sem identificação dos 

supostos autores do delito. Até o presente momento não houve a procura 

dos objetos, sendo requerido o perdimento dos bens a seguir relacionados 

pelo Representante do Ministério Público:

 Bens Móveis: Itens 3 a 7: 01 Motor Rabeta; 01 Motor Rabeta Marca 

Branco 4T 6.5; 02 Motores Rabeta Velho sem identificação; 01 Motor 

Rabeta velho marca branco, sem identificação; Item 09: Motor rabeta 

marca TOYAMA; Itens 11 a 13: 01 Motor rabeta a diesel de cor vermelha e 

preto marca e chassi sem identificação; 01 Motor rabeta marca Bufalo 4t; 

01 Motor rabeta marca Branco 6.5 HP; Item 16, 18 e 19: 01 Motor rabeta 

marca TOYAMA 13 HP; 02 Motores rabeta marca TOYAMA 5.5; Item 22 e 

24: 01 Motor rabeta marca TOYAMA 6.5 HP Mod. TF6FX1, cor preta/prata 

com base da hélice de cor azul e Motor rabeta Marca TOYAMA 6.5 HP de 

cor preta/prata n.º LC14009027AJ.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Cuida-se de procedimento instaurado neste 

Juízo, em que o Ministério Público Estadual requer a decretação de perda 

de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, consistente em 

motores rabetas, constantes da relação de motores apreendidos no 

depósito da 2ª Cia/BPMA como suspeitos "não identificados", constantes 

dos itens "03" a "07", "09", "11" a "13", "16", "18", "19", "22" e "24", e sua 

doação em favor da Comissão Pastoral da Terra no Estado de Mato 

Grosso, cuja destinação será para famílias acompanhadas pela CPT, 

visando contribuir na organização, produção e geração de renda dessas 

famílias. Aduz o Ministério Público que conforme se extrai dos elementos 

de informação, a autoridade ambiental entre os anos de 2012 e 2017 

logrou efetuar apreensão de motores rabetas usados na pesca 

predatória, conforme relação apresentada pelo Comandante da 2ª Cia de 

Polícia Militar de Proteção Ambiental. (...) Antes, porém, há de se decretar 

o perdimento dos objetos, o que mais é do que a exteriorização da 

penalidade de apreensão, e que, nessa condição, pode ser aplicada a 

quem teve participação no evento infracional. DECIDO. (...) antes de 

decretar o perdimento dos bens apreendidos, (...) a expedição de edital e 

sua publicação no atrio do Fórum, por duas vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, a fim de que o dono ou legítimo possuidor o reclame. 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, Márcia Ap. Meloto de Oliveira, 

digitei.

Rondonópolis - MT, 3 de abril de 2018.

Milene Aparecida Pereira Beltramini

Juíza de Direito do Juvam

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 886037 Nr: 103-88.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS BORGHEZAN ZANELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146

 ISTO POSTO, DEFIRO o pedido para LIBERAR/RESTITUIR nesta ESFERA 

CRIMINAL, o bem apreendido consistente no conjunto veicular TRA/C. 

TRATOR/CAB EST , marca/modelo SCANIA/R/440 A6X4, placa OBI-0337, 

chassi nº 9BSR6X400D3815736, renavam nº 493208011, cor branca, 

ano/modelo 2012/2013; CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, marca/modelo 

SR/LIBRELATO SRCD 2E, ano/modelo 2012/2013, cor cinza, placa 

MKS-9478, chassi nº 9A9CD1742DLDJ5121 e renavam nº 502944340 e 

CAR/S. REBOQUE/C. ABERTA, marca/modelo SR/LIBRELATO SRCT 2E, 

ano/modelo 2012/2013, cor cinza, placa MKS-9438, chassi nº 

9A9CT1722DLDJ5121 e renavam nº 502943378, em favor dos 

proprietários SCHUEROFF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME e 

WOLNEI SCHUEROFF, ou pessoa por eles autorizada, na forma da lei. 

Encaminhe-se cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 884532 Nr: 11628-04.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES GORSKI LTDA - EPP, G W M 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 16777/0, PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17132

 Vistos,

 Intime a indiciada Transporte Gorki Ltda – Epp, sobre o parecer do 

Ministério Público emitido à fl. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 864584 Nr: 4769-69.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NERIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750

 Vistos,

 Tendo em vista o contido na petição de fls. 39/40, e considerando que o 

acusado Gilmar Neris dos Santos, informou à fl. 34 que possui advogado 

constituído. Intime-se pessoalmente o réu para constituir novo patrono, no 
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prazo de 5 (cinco) dias. Não atendido, ou caso declare que não possui 

condições financeiras de contratar advogado, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública, para assumir a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 864706 Nr: 4816-43.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL TISSIANI VIVAN, V LOUBACK 

MADEIRAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Vistos,

 I- Cumpra a cota Ministerial de fl. 91, item “2”.

II- Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando informação acerca do 

cumprimento da carta precatória expedida à fl. 76.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 861278 Nr: 3613-46.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANÔNIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA ANTUNES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Vistos,

 Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar suposta 

prática do crime de poluição, através de deposição de resíduos sólidos no 

imóvel objeto destes autos, de propriedade de Tania Maria Antunes Alves.

Com vista dos autos o Ministério Público requereu à fl. 91 o arquivamento 

do feito, em conformidade com a decisão de fl.38, lançada nos autos em 

apenso Código 857677.

ISTO POSTO, acolho o parecer Ministerial à fl. 91, e determino o 

arquivamento do presente feito, vez que o fato apurado nestes autos 

trata-se do mesmo noticiado nos autos em apenso nº 

2398-35.2017.811.0003, Código 857677, restando evidente a ocorrência 

de LITISPENDÊNCIA.

 Proceda-se as baixas e anotações necessárias.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 862738 Nr: 4160-86.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILDO SILVA DOS SANTOS, SORRISO DO 

NORTE BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808

 Vistos,

 Expeça-se nova carta precatória para intimação da empresa indiciada 

Sorriso do Norte Beneficiamento e Comércio de Madeiras Ltda, na forma 

requerida pelo Parquet à fls. 165.

Acolho o parecer Ministerial, e determino o arquivamento dos autos em 

relação ao indiciado JAMILDO SILVA DOS SANTOS, vez que na condição 

de motorista veicular, em nada contribuiu para consumação do crime. Não 

há nos autos provas de que tenha agido com dolo, elemento subjetivo 

necessário para configuração do ilícito penal, devendo ser excluído do 

polo passivo do presente feito por não concorrido para o cometimento do 

ilícito ambiental.

Sobre a prestação de contas apresentada às fls. 166/169, ouça o 

Ministério Público.

 Intime e cumpra, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 843971 Nr: 9684-98.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR PIOVESAN, PIOVE DISTRIBUIDORA E 

TRANSPORTE LTDA - ME, D. R. MACHADO EIRELLI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 Código nº 843971

Vistos etc.

Cumpra a cota Ministerial de fl. 08, intimando a indiciada D. R. Machado 

Eirelli EPP, apresentar o comprovante de quitação da parcela referente ao 

mês de janeiro/2018, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como manifestar 

sobre a proposta de transação penal de fl. 66.

Rondonópolis-MT, 09 março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 51/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, NATHALIA DELILO DE BRITO BOGARIM, matrícula nº 22612, 

portadora do RG Nº 1338398 SSP/MS e inscrita no CPF Nº 

016.250.211-78, do cargo, em comissão, de Assessora de Gabinete I da 

Gabinete da 5ª Vara Cível de Sinop e,

NOMEAR, NATHALIA DELILO DE BRITO BOGARIM, matrícula nº 22612, 

portadora do RG Nº 1338398 SSP/MS e inscrita no CPF Nº 

016.250.211-78, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora 

Técnica Jurídica no Gabinete da 1ª Vara Criminal de Sinop, a partir da data 

da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 52/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, ROSANA BARBOZA, matrícula nº 21579, portadora do RG Nº 

13610830 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 051.660.819-35, do cargo, em 

comissão, de Assessora de Gabinete I da Gabinete da 2ª Vara Criminal de 

Sinop e,

NOMEAR, ROSANA BARBOZA, matrícula nº 21579, portadora do RG Nº 

13610830 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 051.660.819-35, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessora Técnica Jurídica no Gabinete da 4ª Vara 

Criminal de Sinop, a partir da data da assinatura do termo de posse e 

entrada em exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.
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Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 02 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 53/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso das suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Nº 10.694, de 26 de março de 2018, que Altera o 

Anexo I da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que institui o Sistema de 

desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, revoga a Lei nº 10.303, de 05 

de agosto de 2015, que dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 8.814, 

de 15 de janeiro de 2008, e o art. 3º da Lei nº 10.642, de 12 de dezembro 

de 2017, e dá outras providências;

 RESOLVE:

EXONERAR, SIMONE PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 20443, portadora 

do RG Nº 19774745 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 724.055.701-49, do 

cargo, em comissão, de Assessora de Gabinete I, do Gabinete da 5ª Vara 

Cível de Sinop e,

NOMEAR, SIMONE PEREIRA DE SOUZA, matrícula nº 20443, portadora do 

RG Nº 19774745 SSP/MT e inscrita no CPF Nº 724.055.701-49, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessora Técnica Jurídica no 

Gabinete da Vara Especializada da Família e Sucessões de Sinop, a partir 

da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 03 de abril de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007313-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 195,00 (cento e 

noventa e cinco reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento do mandado de imissão provisório na posse, 

devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002349-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA CORREIA (REQUERIDO)

CARLA FRANCIELLE CORREIA (REQUERIDO)

Juízo de Direito da Comarca de Sinop/MT (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de citação, devendo referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002288-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU JOSE CELLA (EXECUTADO)

ROSILENE SKOVRONSKI CELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Número do Processo: 1002288-80.2017.8.11.0015, : 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE 

PRODUTO RURAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

EXEQUENTE: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: 

DIRCEU JOSE CELLA, ROSILENE SKOVRONSKI CELLA Vistos etc. Ação 

de tutela de urgência de natureza antecipada, c/c execução para entrega 

de coisa, objetivando o arresto de soja depositado em nome dos 

executados Dirceu José Cella e Rosilene Skovronski Cella. R. decisão de 

id. 4959695 concedeu a medida antecipatória mediante prestação de 

caução idônea, determinando o arresto da quantidade de 9.387 sacas de 

soja, depositados em nome dos executados ou de terceiros, desde que 

colhidos na área destacada na CPR, objeto do feito. Expedida carta 

precatória (id. 4965379) para o cumprimento da medida concedida, a qual 

foi cumprida parcialmente (auto de arresto e depósito de id. 6819989 – p. 

17), deixando de proceder a citação dos executados por não encontrá-los 

naquela localidade, conforme certificado no id. 6819989 – p. 10. Noticiada 

a composição entre as partes no id. 6828002, em que os executados, 

comparecido de forma espontânea, reconheceram a procedência da ação 

e pugnaram sua homologação. É o relato. Decido. Tendo em vista o 

comparecimento espontâneo dos executados no presente feito, dou-os 

por citados nos termos da ação. Antes de homologar o ajuste pactuado 

entre as partes, necessário DETERMINAR a intimação da executada 

Rosilene Skovronski Cella para, no prazo de 15 dias, sanar a 

irregularidade consistente na ausência de documento procuratório que 
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outorgue poderes ao D. advogado subscritor da peça referenciada, Jorge 

Leandro Renz, haja vista que somente aportou aos autos procuração a 

este causídico em nome do executado Dirceu Cella, conforme se vê do 

documento de id. 6827985, sob pena de não homologação do acordo. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 20 de março de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito. Jq

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127761 Nr: 6975-64.2010.811.0015

 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: SORAYA FÁTIMA APARECIDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 "Vistos etc. Pretensão indenizatória de seguro de vida, movida por 

Soraya Fatima Aparecida Alves Pereira em face de Porto Seguros Cia de 

Seguros Gerais, ambas qualificadas, em que pretende aquela a 

condenação desta a pagar-lhe valor de R$ 110.291,95, correspondente ao 

capital garantido por morte natural da apólice de seguro contratada sob o 

nº. 43.935, já que teria sido honrada só a outra apólice. (...).Dispositivo 

Isto posto, com esteio nas disposições do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, em primeiro, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

de mérito. Por conseguinte, hei por bem e justo CONDENAR a requerida 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais a pagar R$ 110.291,35 (cento e dez 

mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) referente à 

proposta n.º 12395801, apólice n.º 43.935, com juros moratórios e 

correção monetária nas bases suso especificadas, à beneficiária do 

seguro, na exata proporção estabelecida na proposta, conforme cópia de 

p. 43. Desta forma, CONDENO a requerida, a pagar as custas e as 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, incisos I ao IV, do 

Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, 

independentemente da 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 deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192896 Nr: 14608-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR ANTONIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUINOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 "Vistos etc. Valdenir Antonioli ingressou com ação de imissão na posse, 

incluso pedido liminar no mesmo condão, em face de Junior da Silva, todos 

qualificados. (...). Ante o exposto, rejeitando a preliminar de nulidade da 

citação ventilada, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso I, do CPC, de modo a, confirmando a liminar 

deferida, imitir a parte autora definitivamente na posse da área descrita e 

disputada. Condeno o requerido a pagar as custas e as despesas 

processuais. Com relação aos honorários advocatícios, insta salientar que 

a jurisprudência possui entendimento pacífico de que é cabível a 

condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria 

pública, salvo nos casos em que atue contra a pessoa jurídica de direito 

público à qual pertença (Súmula 421, STJ). Neste sentido: (...). Assim, 

condeno o requerido no pagamento dos honorários advocatícios à parte 

adversa, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, devidamente 

corrigido, com estribo art. 85, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. 

P. R. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189835 Nr: 11262-65.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE SURDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, SUL AMERICA 

CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Vistos etc.

Examinando os autos, verifico que os peritos anteriormente nomeados se 

escusaram do encargo, motivo pelo qual DETERMINO seja a perícia 

realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões sofridas 

decorrentes do acidente de trânsito.

Oficie-se ao IML comunicando a nomeação de um dos médicos daquela 

instituição para a realização da perícia, enviando cópia dos quesitos de p. 

334/335.

Determino que a parte autora seja submetida ao exame por um dos 

médicos legistas do IML, devendo comparecer com os documentos que 

possui no referido órgão, localizado na Rua das Ipomeias, nº 1.020, Setor 

Industrial Norte, nesta cidade, no prazo de 10 (dez) dias.

O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 285444 Nr: 19262-49.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO GIROLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.

 O embargado foi qualificado na execução apensa como comerciante, 

devedor de uma nota promissória de R$ 150.000,00. Nestes embargos ele 

se qualificou como contador, importando em pessoa de nível escolar 

superior.

 A princípio quem negocia e angaria recursos nessa órbita, de R$ 

150.000,00, pode não ser pobre na acepção jurídica do termo, razão pela 

qual, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino 

que a parte comprove a sua situação de pobreza, que lhe torna 

merecedor da assistência judiciária gratuita em 05 dias ou prepare a 

causa em 15 dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186450 Nr: 7634-68.2013.811.0015

 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: ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA - ESPÓLIO, 

DANIELLA CORREA ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:MT 16813/O, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15995/MT, MACGVEYER SANTOS ROCHA - OAB:OAB/MT 16069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Vistos etc.
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A douta advogada da parte autora foi intimada às p. 84 e 86 da r. decisão 

de p. 83, permanecendo inerte.

Logo, intime-se pessoalmente a parte autora, na pessoa da inventariante 

DANIELLA CORREA ALVARENGA para dar prosseguimento ao feito em 05 

dias, sob pena de extinção do processo por abandono a teor do art. 485, 

inciso III, § 1º do CPC. No mesmo lapso, acerca desta questão 

pronuncie-se a parte requerida.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 248049 Nr: 17138-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELEZA PURA COSMÉTICOS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA - (BELA 

COSMÉTICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 52, devendo ser direcionada a citação, conforme 

requerido.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189134 Nr: 10459-82.2013.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUMAT INDUSTRIA E COM. MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apesar de não vislumbrar qualquer notificação de Marcelo Luiz Tonial, é 

certo que atravessou petição de p. 54 a informar que não é mais sócio 

proprietário da empresa demandada, juntando documentos de p. 55/68. 

Sobre tal pronunciamento diga a parte autora em 05 dias.

De mais a mais, dando seguimento ao feito, levando em consideração a 

teoria do aproveitamento dos atos processuais da qual decorre o princípio 

do tempus regit actum, se na época do fato ainda regia o Código anterior, 

de ver que atualmente a disciplina quanto ao tramitar processual foi 

alterada substancialmente com o novo diploma instrumental.

 Nesse passo, determino a citação da parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130434 Nr: 9650-97.2010.811.0015

 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: VALDECIR DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente a manifestar-se acerca do ofício de p. 209, no 

prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 17767 Nr: 452-90.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMHDAL, HOZ

 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: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto às diligências realizadas; bem como apresentar planilha 

atualizada com o cálculo do valor atualizado do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 218420 Nr: 17273-76.2014.811.0015

 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: MARIA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Intime-se os advogados das partes acerca da designação de audiência 

de conciliação para o dia 14/05/2018 às 13h30min a ser conduzida pelo 

conciliador do CEJUS desta Comarca, nos termos da r.decisão a seguir: 

"Vistos etc. (...). Destarte, por um imperativo da Lei, visando a 

autocomposição, ante a espessa manifestação das partes pela realização 

do feito, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2018, 

às 13:30 horas, a ser conduzida pelo conciliador do CEJUSC. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. No mais, as partes apenas especificaram 

provas. A parte requerente insistiu no julgamento antecipado da lide, mas 

postulou pela produção de prova testemunhal. A parte requerida protestou 

pela produção de prova testemunhal e pericial. No entanto nenhuma delas 

justificou substancialmente as razões pelas quais pretendem tais provas. 

Ou seja, a relevância e pertinência delas para os esclarecimentos e o 

deslinde da causa. Não basta afirmações genéricas ou mera suposições. 

Nesse passo, sem prejuízo da audiência de conciliação marcada, 

determino que as partes justifiquem efetivamente em 10 dias a 

necessidade de produzir as provas mencionadas, sob risco de 

indeferimento e julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 115955 Nr: 8528-83.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DOS ANJOS CONSOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL DE SOUZA THANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Decido. Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado nos 

cadastros protetivos de crédito (SERASA), convém ressaltar que tal 

pretensão é acolhida pelo Código de Processo Civil em seu art. 782, § 3º, 

cujo procedimento aplicar-se-á em execução definitiva de título judicial, 

conforme disposto no § 5º do art. 782 do CPC. Assim, expeça-se certidão, 
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entregando-a ao exequente para fins de protesto ou inscrição nos 

cadastros de restrição ao crédito que lhe interessar. Apesar da restrição 

de alienação fiduciária sobre o bem, nada impede que seja promovida a 

restrição executiva, haja vista não violar o art. 7º-A do Decreto-Lei nº 

911/69 por ser essa medida conciliável com o instituto da alienação 

fiduciária. [...] Referente ao pedido de penhora de bens que guarnecem a 

residência do executado DETERMINO ao oficial de justiça realizar auto de 

constatação, descrevendo o que for encontrado. Sequente, diga a parte 

exequente. Em seguida, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127761 Nr: 6975-64.2010.811.0015

 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: SORAYA FÁTIMA APARECIDA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Isto posto, com esteio nas disposições do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, em primeiro, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

de mérito. Por conseguinte, hei por bem e justo CONDENAR a requerida 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais a pagar R$ 110.291,35 (cento e dez 

mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos) referente à 

proposta n.º 12395801, apólice n.º 43.935, com juros moratórios e 

correção monetária nas bases suso especificadas, à beneficiária do 

seguro, na exata proporção estabelecida na proposta, conforme cópia de 

p. 43. Desta forma, CONDENO a requerida, a pagar as custas e as 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da 

contraparte, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos dos arts. 82, § 2°, e 85, § 2º, incisos I ao IV, do 

Código de Processo Civil.Interposto recurso de apelação, 

independentemente da 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 deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192896 Nr: 14608-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR ANTONIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUINOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, rejeitando a preliminar de nulidade da citação ventilada, 

julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso I, do CPC, de modo a, confirmando a liminar deferida, imitir a 

parte autora definitivamente na posse da área descrita e 

disputada.Condeno o requerido a pagar as custas e as despesas 

processuais.Com relação aos honorários advocatícios, insta salientar que 

a jurisprudência possui entendimento pacífico de que é cabível a 

condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria 

pública, salvo nos casos em que atue contra a pessoa jurídica de direito 

público à qual pertença (Súmula 421, STJ). Neste sentido:“RESCISÃO 

CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PARTE 

ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 

– CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. É devido a condenação em 

honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em face da 

procedência da ação, nos termos do que se extrai, a contrario senso, do 

enunciado da súmula 421 do STJ”. (Ap 140907/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018).Assim, condeno o 

requerido no pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa, os 

quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, com 

estribo art. 85, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 243792 Nr: 14337-44.2015.811.0015

 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: IRANEIDE REIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Renove-se o ofício ao Instituto de Identificação do Maranhão por meio de 

sua Secretaria de Estado da Segurança - Superintendência de Polícia 

Técnico-Científica para que, no prazo de 10 dias, encaminhe cópia do 

registro de nascimento da interessada Iraneide Reis Almeida, colocando 

toda a sua qualificação em virtude do documento que certamente instruiu o 

prontuário civil daquele instituto de n.º872.985, conforme cópia de p. 63, 

que deverá acompanhar o ofício a fim de facilitar as buscas.

Oficie-se, ainda, ao Cartório de Pedreiras-MA para que proceda a 

pesquisa, em 10 dias, com a profundidade necessária, sobretudo desde a 

data de nascimento e nos dez anos seguintes, tentando localizar o 

assento de nascimento de Iraneide Reis Almeida, encaminhando-se toda a 

sua qualificação, inclusive a fotocópia do prontuário civil de p. 63, pois 

neles são consignados dados que evidenciam o nascimento dela naquela 

cidade em 23/08/1962.

Não retornando a resposta desse segundo ofício no prazo, oficie-se ao 

Exmo. Senhor Juiz Corregedor do Cartório de Pedreiras-MA para que ele 

promova os atos necessários, obrigando o cartorário a prestar a 

informação no prazo assinalado e adotando no mais as providências que 

lhe competir, a fim de corrigir eventual conduta de resistência dessa 

solicitação.

DETERMINO à digna gestora que faça o acompanhamento constante 

desse feito de modo que as diligências não se eternizem, sobretudo por 

que já está em curso há mais de dois anos e meio para uma solução 

simples que o Estado, no geral, não tem retornado a contento.

Com as informações, imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120203 Nr: 12460-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. FUGIHARA E CIA LTDA., ROBSON 

FUGIHARA, RENIER AUGUSTO DO PRADO, JEFERSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:OAB/MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Isto posto, ocorrida a citação válida, esta retroage à data da propositura 

da ação para efeito de reconhecimento da prescrição, que no caso deve 

ser afastada.Sobre a assistência judiciária promovida pela Defensoria 

Pública, manifeste-se a própria sobre eventuais honorários, em 05 

dias.Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito, por abandono.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 218420 Nr: 17273-76.2014.811.0015

 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: MARIA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO 

S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 [...] Destarte, por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, ante a 

espessa manifestação das partes pela realização do feito, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 14 de maio de 2018, às 13:30 horas, a 

ser conduzida pelo conciliador do CEJUSC.As partes, pessoalmente, em 

regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil.No mais, as partes apenas especificaram provas. A parte 

requerente insistiu no julgamento antecipado da lide, mas postulou pela 

produção de prova testemunhal. A parte requerida protestou pela 

produção de prova testemunhal e pericial. No entanto nenhuma delas 

justificou substancialmente as razões pelas quais pretendem tais provas. 

Ou seja, a relevância e pertinência delas para os esclarecimentos e o 

deslinde da causa. Não basta afirmações genéricas ou mera 

suposições.Nesse passo, sem prejuízo da audiência de conciliação 

marcada, determino que as partes justifiquem efetivamente em 10 dias a 

necessidade de produzir as provas mencionadas, sob risco de 

indeferimento e julgamento antecipado da lide.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103359 Nr: 10372-05.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES DA SILVA

 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:

 "Vistos etc. Ação de execução em que foi determinada a intimação da 

parte executada para que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena 

da incidência da multa prevista no art. 774 do CPC. Manteve-se silente, 

conforme certificado à p. 209. É o breve relato. Decido. (...). Isto posto, 

deixo de aplicar a multa prevista no art. 774 do CPC e, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, promover o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito, por abandono. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 259332 Nr: 3289-54.2016.811.0015

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA FRANCELINE JUNGLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Indefiro o pedido de p. 75, em vista do disposto no art. 331, § 

1º do CPC. A parte requerida deve ser citada. Se não for encontrada no 

endereço declinado, determino seja pesquisado nos sistemas 

informatizados do egrégio TJMT, de modo a intentar a localização da 

requerida. Se localizada, determino seja feita a citação por AR. Não sendo 

encontrada, diga a parte autora em 05 dias, a requerer o que entender de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130434 Nr: 9650-97.2010.811.0015

 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: VALDECIR DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, 

RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 "Vistos etc. Intime-se a parte exequente a manifestar-se acerca do ofício 

de p. 209, no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de direito, sob 

pena de extinção da execução. Intimem-se. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001375-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISIANA ANDREA MORAES SAUER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo nº 1001375-64.2018.8.11.0015. Autora: Lisiana Andrea Moraes 

Sauer. Ré: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e 

Empresários de Mato Grosso. Reporto-me à decisão proferida em 

27.02.2018 (Doc. Id. 11944218) que facultou à autora, em 15 (quinze) 

dias, complementar a inicial com os documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada, bem como, querendo, oferecer 

caução real ou fidejussória em garantia do juízo. Em 28.02.2018 (Doc. Id. 

11966309), a autora formulou pedido de “reconsideração” da referida 

decisão, manifestando-se, pela desistência em relação ao pedido para 

“anular o registro que consolidou a propriedade do imóvel em favor da ré, 

oficiando imediatamente o CRI/Sinop/MT” [sic]. Ao final, reiterou o pedido 

liminar visando “suspender o segundo leilão designado para 1º/03/2018, 

comunicando imediatamente a ré e o leiloeiro – Álvaro Antônio Mussa 

Pereira (Tel. 65 3027-5131)” [sic] e a concessão dos benefícios da 

assistência judiciaria gratuita. Instruiu a petição de emenda à inicial com 

comprovante de inclusão de restrições de crédito em seu nome (Doc. Id. 

11966311) e saldo de sua conta corrente nº 10.066-8, agência 1180-0 do 

Banco do Brasil S/A (Doc. Id. 11966318). É a síntese necessária. Decido. 

Conforme já consignado na decisão proferida em 27.02.2018 (Doc. Id. 

11944218), a simples declaração formal de que não possui condições de 

pagar as custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada 

diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 

141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, 

p. 27.4.2012). Fora facultado à autora complementar a inicial com 

documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, 

entretanto, limitou-se a presentar comprovante de inclusão de restrições 

de crédito em seu nome (Doc. Id. 11966311) e saldo de sua conta corrente 

nº 10.066-8, agência 1180-0 do Banco do Brasil S/A (Doc. Id. 11966318). 

Todavia, tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar a 

condição econômica alegada; pelo contrário, demonstram apenas que a 

autora não tem o costume de honrar suas obrigações em dia e detém um 

saldo de R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) na conta corrente nº 

10.066-8, agência 1180-0 do Banco do Brasil S/A, não havendo nos autos 

documentos que comprovem o atual rendimento da autora e a sua real 

situação financeira, conforme exigido pelo art. 5º, LXXIV, da CF. Diante do 

exposto, considerando que não foram apresentadas inovações-fático 

relevantes, que ensejem a reforma da decisão proferida em 27.02.2018 

(Doc. Id. 11944218), mantenho incólume a decisão hostilizada, por seus 

próprios termos e fundamentos jurídicos e, com fundamento nos artigos 

5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, “caput”, do 

CPC e em observância às orientações da CGJ (ofícios circulares nº 

341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita formulado pela autora, por não estar comprovada sua 

hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial com o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas processuais. Por fim, remetam-se as informações processuais 

solicitadas pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, relatora no AI 

nº 1002053-27.2018.8.11.0000. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 06 de 

março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1009028-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA SANDRONI MARTINS DE OLIVEIRA OAB - SP182660 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, que intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 12491324), 

bem como para recolher o valor de R$ 168,00, referente ao ressarcimento 

de diligência requerido na referida certidão, mediante guia a ser retirada no 

site do TJ (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), 

ou por meio da Central de Mandados desta comarca, juntando 

posteriormente aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003748-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e artigo 1.205 

da CNGCGJ/MT, INTIMO o advogado do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar cópia digitalizada do CRV e/ou CRLV do referido 

veículo, conforme determinado na decisão proferida nestes autos no Id 

11838451, expedindo posteriormente, o mandado de busca e apreensão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006518-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE DE FATIMA PALHAO DE CARVALHO (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)

 

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 12495957), mais precisamente para indicar o endereço 

atualizado do requerido, para nova tentativa de citação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006206-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DA SILVA CANTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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 12495583), mais precisamente para indicar o endereço 

atualizado do requerido, para nova tentativa de citação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006509-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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 12494550), mais precisamente para indicar o endereço 

atualizado do requerido, para nova tentativa de citação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005819-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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 12494854), mais precisamente para indicar o endereço 

atualizado do requerido, para nova tentativa de citação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31338 Nr: 2005-65.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE VAREA FERREIRA, MARCIA ELIANE VAREA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO os requerentes, por seu advogado, para, 

no prazo legal, manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração 

juntado às fls. 435/436.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 10185-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, MILTON 

HENRIQUE ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, MARISTELA 

DE FÁTIMA ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, IVONETE FERREIRA 

FRANCA ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, 

INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, WILLIAN JOSÉ ARAÚJO - 

OAB:MT-3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste nos autos e requeira a 

citação do requerido por edital, enviando para este Juízo, por meio 

eletrônico através do e-mail snp.2civel@tjmt.jus.br, o RESUMO da petição 

inicial, em arquivo WORD, após, comprovando o envio, junte o original nos 

autos, para posterior confecção e expedição do Edital de Citação, para 

cumprimento do despacho de fls. 155, conforme determinado no 

Provimento 56/2007-CGJ.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 182888 Nr: 3876-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES, NADIR KOCH 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que o Executado, por seu advogado, retirou os autos 

em carga em 28/2/2018 devolvendo-os somente em 27/3/2018, ainda 

assim, nada manifestou acerca dos honorários do perito às fls. 273/279, 

razão pela qual, nos termos da decisão de fls. 240/241, reitero a intimação 

para, no prazo legal, manifestar-se e/ou efetuar o depósito dos honorários 

periciais no valor de R$3.980,00, para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 10185-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, MILTON 

HENRIQUE ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, MARISTELA 

DE FÁTIMA ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO ZIMPEL, IVONETE FERREIRA 

FRANCA ZIMPEL, EDILEIZA LIMA ZIMPEL, SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, 

INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-MT, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, WILLIAN JOSÉ ARAÚJO - 

OAB:MT-3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO - 

OAB:MT/9.433, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 162), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 15.9.2017 

e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso 

necessário.

 Dando prosseguimento, certifique-se se os executados “Airton Francisco 

Zimpel” e “Indira Santos Araújo Zimpel” foram citados por edital, bem como 

o cumprimento da carta precatória expedida em 17.7.2014 (f. 123), 

conforme já determinado em 17.5.2017 (f. 155).

Sem embargo disso, em observância aos arts. 835, V e § 3º c.c. 838, 

“caput” e 845, § 1º, do CPC, defiro o pedido formulado pela exequente em 

30.5.2017 (f. 157) e determino a penhora e avaliação do imóvel sob 

matrícula nº 6.163 do CRI local, cabendo à exequente, em 05 (cinco) dias, 

providenciar a averbação da penhora, mercê do artigo 844 do CPC.

Para tanto, necessitando a avaliação de conhecimentos especializados, 

com fundamento nos arts. 464 e seguintes c.c. 870, parágrafo único, do 

CPC, nomeio avaliador o engenheiro civil “João Gueller”, com endereço na 

Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim Paraíso, em Sinop/MT, CEP. 

78.556-102, devendo ele, em 05 (cinco) dias, apresentar proposta de 

honorários (CPC, 465, § 2º), os quais deverão ser depositados pela 

exequente (CPC, 95, § 1º).

O laudo de avaliação deverá ser apresentado em 15 (quinze) dias, após a 

comunicação ao perito, do depósito judicial dos honorários periciais.

Com a apresentação do laudo pericial, delibero ouvir as partes, em 05 

(cinco) dias, inclusive acerca do disposto no artigo 874, I, do CPC

Intime-se o cônjuge do executado acerca da penhora do imóvel (CPC 842).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157101 Nr: 4201-27.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL CASSIMIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRÁS IMP. EXP. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., H-BUSTER DO 

BRASIL , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:OAB/MT 6.848, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:OAB/RJ 66.862

 Acerca das razões e pedidos formulados pelo exequente em 12.6.2017 

(fls. 280/281), delibero ouvir o contador judicial, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 182745 Nr: 3721-78.2013.811.0015

 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: ADILSON FRIEDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FIGUEIREDO CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 05.9.2017 (f. 50), 

intimando-se a empresa Elonet Habitação Consultoria e Assessoria 

Empresarial Ltda., no endereço constante da base de dados da Receita 

Federal (extrato em anexo).

Observe-se e cumpra-se o disposto nos artigos 152, II e VI e 275 do CPC 

e 701, XVII, da CNGCGJ/MT.

Intimem-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000664-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO LUZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000664-59.2018.8.11.0015 AUTOR: 

RAQUEL RIBEIRO LUZIN RÉU: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME, 

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES, RENATA LOPES PRADO SAES 

RODRIGUES Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que a Autora 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC, deve a Autora 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: 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 28497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 09/05/2016). Diante 

disso, intime-se a Autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

comprovando sua hipossufiência, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 
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DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002428-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002428-80.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELO 

ZANDONADI REQUERIDO: GUSTAVO PATRIOTA Vistos, etc... 

Compulsando os autos, verifico que a guia referente às custas e taxas 

processuais (Doc. Id. 12482666), foi recolhida de forma equivocada. 

Deste modo, intime-se o Autor para que, no prazo de 30 dias, efetue o 

pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, sob pena de devolução da 

presente missiva ao juízo de origem. Havendo manifestação, façam-me os 

autos conclusos para verificação dos requisitos e recebimento da inicial. 

Caso contrário, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecata. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002033-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA PEREIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002033-88.2018.8.11.0015 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: REGINA PEREIRA DE 

MORAIS Vistos, etc... Em que pese a divergência que existia antigamente 

acerca da necessidade ou não do pagamento da integralidade do contrato 

para a purgação da mora, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, firmou entendimento de que 

“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52, § 2º 

assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou 

parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Por essas razões, entendo pertinente o pagamento das 

parcelas vincendas com o abatimento dos juros remuneratórios 

contratados. Nesse sentido é a jurisprudência, veja-se: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1- O pagamento antecipado da dívida 

enseja a redução proporcional dos juros, de acordo com determinação 

contida no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o adimplemento 

substancial do débito justifica o posicionamento adotado pelo julgador ao 

manter a posse do bem financiado em poder do devedor, com a extinção 

do feito, estando quitada a integralidade da dívida, com o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, mormente quando este aspecto da 

questão está acobertado pela preclusão, por não ter a parte se insurgido 

a respeito em tempo hábil. Agravo regimental improvido. (TJGO; AC 

0185316-19.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Carlos Escher; DJGO 08/10/2015; Pág. 278) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. Veículo. Purga da 

mora. Total da dívida. Honorários. Parcela não contemplada pelo 

Decreto-Lei nº 511/1969 na redação da Lei nº 10.931/2004. Ausência de 

discriminação da dívida. Efeito ativo concedido. Determinação de 

devolução do bem. Vencimento antecipado da dívida. Possibilidade. 

Redução proporcional dos juros e acréscimos. Imperatividade. Art. 52, § 

2º, do CDC e art. 1426 do CC. Agravo de instrumento conhecido e provido. 

Decisão unânime. O STJ sacramentou no RESP repetitivo nº 14185931 que 

nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. Entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. , sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. Porém, não restou decidido a respeito da redução proporcional 

dos juros e acréscimos quando ocorre o pagamento antecipado da dívida. 

Assim, harmonizando a jurisprudência do STJ com os ditames legais, uma 

vez que ocorra o inadimplemento do devedor, a dívida vence de forma 

antecipada, mas deve haver a redução dos juros e acréscimos sob pena 

de enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual deve 

apresentar, com a sua vestibular de busca e apreensão, o cálculo da 

dívida já abatidos os juros futuros e devidamente reduzidos todos os 

acréscimos imputados no capital de forma proporcional, pois fazer 

diferente é possibilitar uma promoção ao inverso para que o consumidor 

compre um veículo e pague dois. (TJSE; AI 201400818696; Ac. 

14634/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de 

A. Lima; DJSE 19/09/2014) Ademais, verifico que a notificação extrajudicial 

foi devolvida pelo motivo “não existe o número” (ID. 12281302), nesses 

casos, cabe ao Autor proceder com a notificação ficta da devedora/Ré, 

por meio de edital, para que comprove que o constituiu em mora. Nesse 

sentido: AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTADA 

– NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – 

APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. A decisão monocrática que 

negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a 

reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de 

Apelação e devidamente analisados no pronunciamento judicial. (Ag 

131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) Diante disso, intime-se o Autor para que apresente os 

cálculos na forma como aqui determinado, evitando-se, assim, 

enriquecimento sem causa, bem como emende a inicial, atribuindo novo 

valor à causa, recolhendo, as custas judiciais vinculadas ao presente feito 

na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, uma vez que em se 

tratando de ação de busca e apreensão em contrato garantido por 

alienação fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao valor da 

dívida na oportunidade do ajuizamento. E ainda, traga aos autos 

documento que comprove a constituição em mora da devedora, tendo em 

vista que consta somente a notificação extrajudicial que retornou pelo 

motivo “não existe o número”, bem como os atos constitutivos do 

Banco/Autor. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000523-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA OAB - SP206727 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO SILVA (DEPRECADO)

GRACIELA PULL BIF SILVA (DEPRECADO)

MAO BRANCA TERRAS AGROPECUARIA LTDA (DEPRECADO)

Outros Interessados:
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JOÃO CLAUDIO PIMENTA PENTEADO MANENTE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimar o advogado do autor Dr. FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência solicitada 

pelo oficial de Justiça conforme ID 12509728, para o cumprimento do 

mandado de intimação, na cidade de Santa Carmem, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

guias – diligências – escolher a opção emissão de guia de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior repasse ao oficial de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187654 Nr: 8912-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao 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): HILARIO BAGGIO, QUÉSIA MATVEICHUKE 

LIMA, EVANDRO VALDECI DE MENEZES, ALTAIR ZEEP, EUCLIDES 

ONOFRIO, GILBERTO MELCHIORS, ILDA GILIS, JOÃO DOS SANTOS 

NASCIMENTO, JOSÉ FRANCO DO NASCIMENTO FILHO, LANNA MARA 

HEEMANN, LAURA LEÃO, LEONDINA MARIA GRANETTO, LIDUVINO LUIZ 

BANFI, MARINEZ NARDINO LUNARDI, MAURO LUIZ BOURSCHEID, QUIRINO 

BUENO, SERGIO GIMENES SERRA, VALDENI FRANCISCO BATISTEL, 

FRANCISCO JAMBERS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SCARSELLI MORAES 

DE OLIVEIRA - OAB:15.822-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Intimar o advogado dos impugnantes Dr. WILSON CLAUDIO DA SILVA 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo o 

que entender de direito sob pena de extinção da fase de cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248054 Nr: 17142-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA BERTOLIN MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o douto advogado do autor Dr. ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO para que no prazo de cinco (05) dias recolha as guias para 

expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de 

Campo Verde - MT, com a finalidade de proceder o arresto, sendo que 

referidas guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248054 Nr: 17142-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA BERTOLIN MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO 

para que compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, 

a fim de retirar a Carta Precatória com a finalidade proceder a citação e 

demais atos, e providencie a sua distribuição/cumprimento, devendo ainda 

no prazo de dez (10) dias juntar nos autos comprovante de distribuição da 

referida Carta Precatória no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172373 Nr: 7576-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO BAGGIO, QUÉSIA MATVEICHUKE LIMA, 

EVANDRO VALDECI DE MENEZES, ALTAIR ZEEP, EUCLIDES ONOFRIO, 

GILBERTO MELCHIORS, ILDA GILIS, JOÃO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

JOSÉ FRANCO DO NASCIMENTO FILHO, LANNA MARA HEEMANN, LAURA 

LEÃO, LEONDINA MARIA GRANETTO, LIDUVINO LUIZ BANFI, MARINEZ 

NARDINO LUNARDI, MAURO LUIZ BOURSCHEID, QUIRINO BUENO, SERGIO 

GIMENES SERRA, VALDENI FRANCISCO BATISTEL, FRANCISCO JAMBERS 

- ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimar o advogado dos autores Dr. WILSON CLAUDIO DA SILVA para que 

se manifeste e requeira o que entender de direito no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção da fase de cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 257748 Nr: 2355-96.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES VOLTOLINI, PEDRO 

HENRIQUE VOLTOLINI, ELIS VOLTOLINI, NADIA FERNANDA VOLTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÂNGELA ZANATO CAVALHEIRO DA 

SILVA, ADILES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORDEIRO - 

OAB:PR 20782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT

 Vistos, etc...

Designo audiência para o dia 05/07/2018 às 13:30 horas, com o objetivo 

de inquirir a testemunha Rogério Moraes da Silva, devendo ele ser intimado 

conforme o art. 455, § 4º, I, do CPC.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265470 Nr: 6760-78.2016.811.0015

 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): NEI MANOEL SALES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado do Exequente Dr. JEAN CARLOS 

ROVARIS para que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, 

por meio eletrônico, no formato arquivo word, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove o 

envio juntando nos autos o original do resumo ou da petição inicial para 

posterior expedição do Edital de citação, conforme determinado no 

Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do despacho de fls. 

63.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272919 Nr: 11602-04.2016.811.0015

 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: VICENTE MARTINS DA SILVA - ESPÓLIO, IVANICE 

ORSINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA SANTANA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 Intimar o advogado do requerido Dr. FLAVIO DE PINHO MASIERO para que 

no prazo de 48 horas se manifeste nos autos informando se o seu 

constituinte comparecerá a audiência designada independentemente de 

intimação, visto que, conforme certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de 

Justiça às fls. 124, o mesmo não foi encontrado, bem como, no mesmo 

prazo informe nos autos o seu atual endereço para futuras intimações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 290497 Nr: 2623-19.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINA DALVA FURRIER ILDEFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18.827-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, PAOLA FREITAS AGUIAR - OAB:20470-O

 Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 243532 Nr: 14177-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR SOARES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA 

SHIMABUKURO NOGUEIRA - OAB:15030/MT, DANIEL MOURA 

NOGUEIRA - OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 Processo nº 14177-19.2015

Vistos, etc...

Expeça-se o competente mandado de constatação com a finalidade de o 

Sr. Oficial de Justiça verificar a quem o imóvel situado na rua Roma, nº 

1496 (quadra 27, lote 07), Jardim Itália III encontra-se alugado, e qual o 

valor do aluguel, trazendo para os autos cópia do contrato de locação e 

do último recibo de pagamento do aluguel.

Cumprida a diligência acima determinada, intime-se a exequente para que 

requeira o que entender de direito em cinco dias.

Por fim, defiro o pedido de fls. 121/122, e designo audiência de conciliação 

para o dia 10/07/2018, às 15:00 horas, à qual deverão comparecer as 

partes e/ou seus procuradores com poderes para transigir.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179060 Nr: 14915-12.2012.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DUARTE OGUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 121.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 111.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80611 Nr: 8924-65.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA DE CARROCERIAS REAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVECAM AMAZONAS DISTRIBUIDOR DE 

CAMINHÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARICE BARTH - OAB:8621/MT, 

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Pelo exposto, julgo improcedente a impugnação à avaliação de fls. 

707/711, e consequentemente homologo o laudo de avaliação de fls. 

696.Considerando que o exequente recusou imóvel oferecido à penhora 

pela devedora, fls. 549/552 e 712/717, e considerando que este situa-se 

na Comarca de Rondon-PR, a qual sequer possui 10.000 habitantes , resta 

evidente a dificuldade em se alienar dito imóvel, razão pela qual deixo de 

aplicar o disposto no art. 805 do CPC ao caso em tela, até porque o imóvel 

oferecido pela devedora sequer encontra-se em seu nome, sendo de 

propriedade de terceiro alheio à lide, e a sua constrição poderia tumultuar 

a marcha processual.Por fim, diante da possibilidade da área ser alienada 

por até 50% do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único do CPC), 

rejeito o pedido relativo ao excesso de penhora, até porque o valor que 

eventualmente sobejar da arrematação do imóvel será imediatamente 

disponibilizado à devedora.Com o trânsito em julgado desta decisão, 

designo a leiloeira pública Cirlei Freitas Balbino da Silva, endereço Rua 02, 

nº 264, lote A, quadra 07, Residencial JK, CEP 78.068-340, Cuiabá/MT, 

e-mail: jurídico@leiloesjudiciais.com.br, telefone 0800-730-4050 e (65) 

99943-3901, a qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso, para que 

proceda a alienação do imóvel penhorado nestes autos, devendo ela 

cumprir o que determina o art. 884 e seguintes do CPC.Desde já arbitro 

comissão de 3% do valor da arrematação ao leiloeiro, art. 24 do Decreto 

nº 21.981/1932, a qual deverá ser paga pelo arrematante, art. 884, 

parágrafo único do CPC.Fixo o prazo de quatro meses para a efetivação 

da alienaçãoAtualize-se o débito, incluindo-se as despesas com os editais 

pelo menos cinco dias antes da data designada para o ato.As despesas 

deverão ser adiantadas pela exequente.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 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:

 Autos nº 14135-33.2016

Vistos, etc...

Banco Rodobens S/A ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Reginaldo 

Ferreira.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 101/104, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 101/104, 

julgando extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes 

isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Proceda-se o levantamento de eventual restrição determinada por este 

juízo sobre o objeto desta demanda.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.
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P.R.I.C.

Sinop/MT, 02 de abril de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163758 Nr: 11678-04.2011.811.0015

 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: LAÉRCIO CRUCCITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PÉRICLES 

ITABIRANO GOMIDE - OAB:MG/ 51.743, ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, JOÃO DACIO ROLIM - OAB:MG/822-A, 

MARIA JOÃO CARREIRO PEREIRA - OAB:MG/ 71.920, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, para CONDENAR às Rés, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da 

prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros a partir da citação, 

por se tratar de relação contratual, e ainda, para DETERMINAR que às Rés 

entreguem ao Autor outro veículo da mesma espécie, e em perfeitas 

condições de uso (art. 18, § 1º, inciso I, do CDC), com toda a 

documentação em seu nome, livre e desembaraçado de quaisquer ônus 

ou gravame, e por fim, para CONDENAR às Rés ao pagamento das custa 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Diante desta sentença, 

que revela a probabilidade do direito do autor, e havendo perigo de risco 

ao resultado útil do processo, concedo a tutela de urgência antecipada, 

para DETERMINAR que às Rés entreguem ao Autor outro veículo da 

mesma espécie, e em perfeitas condições de uso (art. 18, § 1º, inciso I, do 

CDC), com toda a documentação em nome do Autor, livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus ou gravame, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), art. 

1.012, § 1º, do NCPC.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 02 de abril de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 131067 Nr: 10283-11.2010.811.0015

 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: EDUARDO DA SILVA MINÕS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT- 9.084 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, THAÍS FÁTIMA DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:MT- 7424-B

 Intimar o advogado da requerida Dr. DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA da sentença prolatada nos autos, conforme dispositivo legal 

abaixo transcrito.

SENTENÇA: (...) Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

DECLARAR a inexistência do débito de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito 

reais), referente a multa de fidelização, bem como para CONDENAR a 

parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, na 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora 

contados a partir da citação e correção monetária contada do presente 

decisum (Súmula 362, STJ).

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 274793 Nr: 12968-78.2016.811.0015

 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: LUIZ CARLOS MUMBACH - ESPÓLIO, VERONI SALETE 

ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL 

CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ZANARDINI MENEZES 

- OAB:12775/MT

 Intimar a advogada da requerida Dr. REGIANE ZANARDINI MENEZES para 

que compareça nesta respectiva escrivania no prazo de cinco dias, a fim 

de retirar a Carta Precatória com a finalidade proceder a inquirição da 

testemunha, e providencie a sua distribuição/cumprimento, devendo ainda 

no prazo de dez (10) dias juntar nos autos comprovante de distribuição da 

referida Carta Precatória no Juízo Deprecado, bem como, para que 

atualize seu endereço em nosso sistema, a fim de possibilitar futuros 

envios de intimação e/ou carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157419 Nr: 4552-97.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIR ANTONIO SACON, ENELCI LUIZ 

GIACOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089-O, MATEUS MENEGON - OAB:MT/ 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Intimar o advogado do credor Dr. MATEUS MENEGON para que no prazo 

de cinco (05) dias recolha as guias disponíveis no site do TJ/MT, sendo 

guias - Certidão de Processo em tramitação - sem busca, juntando-a aos 

autos para posterior expedição de certidão para fins de averbação da 

penhora realizada por termo nos autos, bem como, no mesmo prazo 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de avaliação e intimação, no bairro Jardim das 

Palmeiras, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 295006 Nr: 5328-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEQUÓIA ADMINISTRAÇÃO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, IVONE CAMATTI CELUPPI, ADAIR BRESSAN, 

SANDRA MARIA BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado do autor Dr. MARCELO SEGURA 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, nos bairros Setor 

Residencial Norte e Jardim das Palmeiras, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 316422 Nr: 528-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA 

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 das Palmeiras, 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 das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 10042-03.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Intimar o advogado da autora Dr. GERSON LUIS WERNER e da requerida 

Dr. DANILO HORA CARDOSO de que fora designado audiência para o dia 

02/05/2018, às 09h10mim, nos autos da carta precatória nº 

0003120-04.2018.8.14.0051, da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca 

de Santarém - PA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 10042-03.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805/SP, EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - OAB:118074/SP

 Intimar o advogado do autor Dr. GERSON LUIS WERNER para que no 

prazo de cinco dias, informe nos autos o endereço atual de seu 

constituinte,sob pena de ser aplicado o disposto no art. 274, § único do 

CPC, bem como, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de intimação da autora e das 

testemunhas, nos bairros: Cidade Jardim e Boa Esperança, devendo para 

tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços 

– guias – diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 206604 Nr: 8232-85.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO PISO EIRELI - ME, WANDERLEI 

INGLEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR para 

que se manifeste em cinco dias, sobre os documentos juntados às fls. 

97/157, sob pena de o processo permanecer no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 99873 Nr: 6874-95.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. F. MANTOVANI - EPP (HIDROLUZ), NEIDE 

FÁTIMA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHIATTI - OAB:7568 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. RODRIGO MICHIATTI para que no prazo 

de cinco (05) dias, informe nos autos o endereço atual da devedora, uma 

vez que é depositaria fiel dos bens, bem como, no mesmo prazo efetue o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de intimação, no bairro (a Informar), 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 99873 Nr: 6874-95.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. F. MANTOVANI - EPP (HIDROLUZ), NEIDE 

FÁTIMA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHIATTI - OAB:7568 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 6874-95.2008.811.0015 - Código: 99873 – N.º Antigo: 

421/2008

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(A, S): N. F. MANTOVANI - EPP (HIDROLUZ) e NEIDE FÁTIMA 

MANTOVANI

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/8/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 156.953,15 em 01/03/2017

PRIMEIRA PRAÇA: Dia, 15/05/2018, às 14:00 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia, 29/05/2018 às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Praça dos Três Poderes, 175; Bairro: Centro; Cidade: Sinop-MT 

Cep:78550000; Fone: (66) 3531-2860

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 03 (três) Microcomputadores Athon 2400 XP 
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256 MB HD, com monitores Sansung 15 p UPS e Nobreacks Prof 3000 VA 

4BA Plus 48v, em funcionamento e em bom estado de conservação. 

Avaliados em R$ 3.545,33; 06 (seis) ventiladores de parede Twister 127 v 

PR, marca Arge. Novo e na caixa. Avaliados em R$ 1.195,64; 04 (quatro) 

ventiladores de parede Oscilante 50 cm Br, marca Arge. Em 

funcionamento e em bom estado de conservação. Avaliados em R$ 

813,40; 01 (um) quadro de comando 120x76x36 c/ flange, marca Olipê. 

Novo. Avaliado em R$ 571,29; 01 (um) quadro Sobrepor 50 disjunt c/barr 

DIN 225A Trif. Marac Moratori. Novo. Avaliado em R$ 488,69; 01 (um) 

quadro Sobrepor 21 disjunt c/barr NEMA 100A, marca Moratori. Novo. 

Avaliado em R$ 203,62; 01 (um) Quadro Embutir 70 disjunt DIN 225A Bif, 

marca CEMAR. Novo. Avaliado em R$ 788,28; 01 (um) Lustre Pendente 

modelo Bisso Grande. Marca Fabbian. Novo. Avaliado em R$ 2.173,20; 01 

(um) Lustre Pendente modelo Agua 4 Lamp. Marca Fabbian. Novo. 

Avaliado em R$ 5.312,50; 01 (um) Lustre Pendente modelo Oriente 50cm. 

Marca Fabbian. Novo. Avaliado em R$ 2.206,60; 01 (um) Plafon Embutir 

LEI. Marca Fabbian. Novo. Avaliado em R$ 989,74; 01 (um) Plafon Embutir 

LUI. Marca Fabbian. Novo. Avaliado em R$ 814,28; 01 (um) Esfera Ext 

Jardim GG. Marca Espaço 2. Novo. Avaliado em R$ 1.836,39; 01 (um) 

Poste Balizador Lilium Nocolai BCO. Marca Espaço 2. Novo. Avaliado em 

R$ 626,04; 02 (duas) Chaves Faca Revers Ref 3x400. Marca Prelal. Novo. 

Avaliado em R$ 890,55; 224 (duzentos e vinte e quatro) metros de cabo 

de cobre 50mm 1kv PT, marca Corfio. Novo. Avaliados em R$ 4.929,69; 

150 (cento e cinqüenta) metros de cabo de cobre 50mm 1 Kv AZ, marca 

Corfio. Avaliado em R$ 3.301,13; 50 (cinqüenta) metros de cabo de cobre 

95mm 1kv AZ, marca Corfio. Novo. Avaliado em R$ 2.377,42; 20 (vinte) 

metros de cabo de cobre 95mm 1Kv PT, marca Corfio. Novo. Avaliado em 

R$ 895,26; 200 (duzentas) luminárias Spazio 2x40 Aleta. Marca Blumenau. 

Novas. Avaliadas em R$ 12.481,00; 01 (um) Alto Transformador Partida 

Trifásico 60hz 15.2/26.2 380 V, marca Waltec. Novo. Avaliada em R$ 

1.296,78; 01 (um) Alto Transformador Partida Trifásico 75 cv 10P/H 100cv 

5P/H 380v, marca Waltec. Novo. Avaliado em R$ 1.040,58; 03 (três) Alto 

Transformador Partida Trifásico 20 cv 10P/H 20 cv 5P/H 380v, marca 

Waltec. Novo. Avaliados em R$ 1.636,60, 02 (dois) Alto Transformador 

Partida Trifásico 30 cv 10P/H 40cv 5P/H 380v, marca Waltec. Novo. 

Avaliado em R$ 1.375,95; 02 (dois) Alto Transformador Partida Trifásico 

40 cv 10P/H 50cv 5P/H 380v, marca Waltec. Novo. Avaliados em R$ 

1.433,35; 01 (um) Alto Transformador Partida Trifásico 60cv 10P/H 75cv 

5P/H 380v marca Waltec. Novo. Avaliado em R$ 930,21.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Em mãos da devedora 

Neide Fátima Mantovani, na Rua das Avencas 1941 esquina com avenida 

das Figueiras, centro, Sinop-MT.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 74.510,60 em 01/03/2017

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE:

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692). Caso não haja expediente nos dias acima 

designados, fica desde já designado o próximo dia útil para a realização 

do ato.

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital. Eu, Silvia Regina Gouveia, 

Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 26 de março de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestora Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002409-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIONETE APARECIDA FERNANDES DE MOURA DAMASCENO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002409-74.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LIONETE 

APARECIDA FERNANDES DE MOURA DAMASCENO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc... Compulsando os autos, verifica-se que 

a petição inicial foi endereçada para à Vara Especializada da Fazenda 

Pública, sendo o processo equivocadamente distribuído perante este juízo 

da 3ª Vara Cível local. Deste modo, declino da competência e determino a 

redistribuição do presente feito à 6ª Vara Cível desta Comarca. Baixas de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002035-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA GAB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002035-58.2018.8.11.0015 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SANDRA REGINA GAB 

Vistos, etc... Banco Bradesco Financiamentos S/A ingressou com a 

presente ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 

911/69 contra Sandra Regina Gab. Antes do recebimento da inicial, o 

Autor, por petição de ID. 12433659, requereu o cancelamento da 

distribuição. Deste modo, com fundamento no art. 290 do CPC, determino o 

cancelamento da distribuição. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000667-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MAY PEDREIRA (EXEQUENTE)

MARIA PATRICIA BITTENCOURT FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$84,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação, tendo em vista que as cartas foram devolvidas com a 

alínea: "ausente", devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 3 de abril de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002371-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002371-62.2018.8.11.0015 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255903 Nr: 1346-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Cumpra a secretaria a decisão anterior, lavrando o respectivo termo de 

penhora dos imóveis indicados pelo executado (fls. 55) e os demais 

imóveis indicados pelo exequente.

Intime-se o executado a juntar cópia atualizada da matricula do imovel 

indicado às fls. 55, no prazo de dez dias. Em seguida, diga o exequente se 

concorda com a avaliação, conforme documento de fls. 78, no prazo de 

dez dias.

 Após, este juízo deliberará acerca da manutenção da penhora sobre os 

demais imóveis.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266031 Nr: 7096-82.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo A. Segato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos em apenso 

(cod. 259083)para julgamento conjunto, uma vez que se tratam de ações 

conexas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259083 Nr: 3126-74.2016.811.0015

 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: SAPUCAIA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, CARLOS 

HENRIQUE ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, MOACIR ROMERO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Ante a ausencia de manifestação dos requeridos acerca do pedido de fls. 

124 verso, defiro o aditamento à inicial, determinando a inclusão no polo 

passivo de Madeireira São José Eirelli - EPP. Anote-se na DRA.

Apó, cite-se a requerida dos termos do pedido e para responder a ação, 

no prazo de quinze dias, sob pena de revelia e confissão.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187430 Nr: 8672-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FAUSTINO DE AMORIM, ANTONIO 

SANTOS DE OLIVEIRA

 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 do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 98,00, 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.: 174632 Nr: 10094-62.2012.811.0015

 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: RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0,  MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES do inteiro teor do ofício de fl. 656 e verso 

(audiência redesignada para o dia 16/04/2018, às 16 horas, a realizar-se 

na Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT - carta precatória nº 

9471-44.2017.811.0040).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129842 Nr: 9057-68.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ROGERIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINASA S/A - C. F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Cuida-se de ação revisional que já foi julgada, tendo o banco requerido 

feito o depósito do valor da sucumbencia, o qual foi levantado em favor do 

requerente (fls. 150).

Destarte, a tutela jurisdicional foi devidamente prestada nestes autos, 

notadamente porque o requerente não demonstrou a existencia de saldo 

credor em seu favor. Ademais, não é possível a execução de eventual 

saldo devedor, um vez que não houve reconvenção.
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Assim, após o recolhimento das custas processuais, determino o 

arquivamento dos austos, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90875 Nr: 8231-47.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSERLEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206901 Nr: 8512-56.2014.811.0015

 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): DENIZE DE MOURA

 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 parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, tendo 

em vista que a executada não foi encontrada no endereço localizado junto 

ao PJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108987 Nr: 1420-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, tendo 

em vista que a executada não foi encontrada no endereço localizado junto 

ao PJE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9293 Nr: 763-18.1996.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAVA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 Cuida-se de ação revisional, em fase de cumprimento de sentença, 

instaurado pelo Dr. Marcelo Segura em face de Zava Madeiras Ltda, às 

fls. 173/174.

Não houve cumprimento da obrigação, razão pela qual foi efetivada a 

penhora do veículo descrito às fls. 216.

O executado apresentou exceção de pre executividade às fls. 229/232, 

alegando a ausencia de titulo executivo. O exequente alegou preclusão da 

aludida manifestação (fls. 239).

Às fls. 243/264 o executado alegou o abandono da causa, a ausencia de 

procuração em favor do advogado que executou a verba honorária, a 

duplicidade de execuções e a quitação da dívida.

 Instado a se manifestar, o exequente quedou-se inerte.

 DECIDO:

Verifico que assiste razão à executada, uma vez que, em consulta ao 

sistema apolo, verifiquei que os honorários advocatícios fixados às fls. 

106 foram objeto de execução nos autos Codigo 9092. Neste ponto, 

cumpre destacar que foi prolatada uma sentença para os dois processos, 

de modo que a execução de honorários somente seria cabível em uma das 

ações.

Ademais, é possível verificr que naqueles autos houve levantamento de 

valores pelo credor (Dr. Marcelo Segura) e posterior extinção por 

abandono, haja vista que não houve manifestação sobre eventual saldo 

remanescente.

Destarte, o presente feito merece ser extinto, já que a execução dos 

honorários se processou em outro processo, no qual o exequente obteve 

a satisfação do seu crédito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, ante a falta de interesse de agir do exequente. Condeno-o ao 

pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da instauração da 

fase de cumprimento de sentença, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito executado às fls. 175, bem como às custas processuais referentes 

à fase executiva.

Transitada esta em julgado, levante-se a penhora do veículo realizada às 

fls. 216. Após, pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, com 

as devidas baixas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 199707 Nr: 2388-57.2014.811.0015

 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: NIVALDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Chamo o feito a ordem, uma vez que verifico que o requerente não foi 

intimado da contestação e documentos a ela acostados.

Assim, concedo-lhe o prazo de dez dias para manifestação sobre 

documentos de fls. 72 a 104. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222144 Nr: 939-30.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA TELES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARALINA RIBEIRO COSTA - 

OAB:15.053-MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16.308-A/MT

 Código nº: 222144

Considerando a decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, nos autos do Recurso Especial de nº 1.578.526/SP, com a 

determinação de suspensão, em todo território nacional, dos processos 

que versem sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de 

despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou 

avaliação do bem, hei por bem aguardar ulterior deslinde, daquele, 

SUSPENDENDO o presente feito, com as devidas certificações.

 Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173987 Nr: 9298-71.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO ANGELI DE LIMA

 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:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242876 Nr: 13871-50.2015.811.0015

 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: BERGAL IND. E COM. DE MAD. LTDA, GILMAR ANTONIO 

GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promova-se o cadastro dos advogados do Banco Itaú S/A (fls. 139/144 – 

Cód.242877), junto ao sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias apresente 

cópia da inicial dos embargos à execução.

No mesmo prazo, intime-se o requerido para que apresente cópia da 

impugnação e das razões de apelação, protocolizadas em 10/07/2014, a 

fim de instruir o processo para a restauração dos autos de embargos à 

execução Código nº. 931.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 106975 Nr: 14222-67.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DUBENA MOCKO - EPP, ROBSON BAROZZI 

BRISARD GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13794/MT, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:MT/9.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208 A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias informar o número do BANCO para o qual deve 

ser transferido o valor constante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 106081 Nr: 14127-37.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANNAR SEMENTES E PESQUISAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIARARA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES BACCAN JÚNIOR - 

OAB:2823/RO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado da EMBARGADA, para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 271 a 284.

 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

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 59 a 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218062 Nr: 17034-72.2014.811.0015

 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: HYASMIN ATTUY GONÇALVES DOMIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Considerando a decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, nos autos do Recurso Especial de nº 1.578.526/SP, com a 

determinação de suspensão, em todo território nacional, dos processos 

que versem sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de 

despesas com serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou 

avaliação do bem, hei por bem aguardar ulterior deslinde, daquele, 

SUSPENDENDO o presente feito, com as devidas certificações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224765 Nr: 2622-05.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLÚCIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.55: 

"Certifico que deixei de proceder a CITAÇÃO o executado VANDERLUCIO 

CARLOS DA SILVA em virtude de não ter encontrado o n° 2.573 na Rua 

João Pedro Moreira de Carvalho. Na referida Rua, do n° 2544 onde 

funciona a MOBIL OIL EXPRESS passa para 2584 onde funciona a 

VALTRA. O referido é verdade e dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 197800 Nr: 843-49.2014.811.0015

 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: FLUX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E 
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DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELIZE JUSSANA BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:MT - 19063/O, Maurício Vieira Serpa - OAB:MT - 

12.758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Tendo em vista que o documento de fls. 105 demonstra a exclusão do 

advogado Dr. Andre Amancio de Carvalho dos quadros da OAB, em 

19/10/2015, ou seja, em data anterior à publicação de fls. 92, defiro o 

pedido de fls. 95/96.

Cadastre-se os novos advogados constituídos pela parte autora (fls. 94)e 

intime-se a impugnar a contestação e documentos, no prazo de dez dias.

Em seguida, intimem-se as partes a especificarem as provas a produzir, 

no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 196489 Nr: 18226-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KNAPIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELISE JUSSANA BALESTRIN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO 

- OAB:6019-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Certifique-se o transito em julgado da sentença, desapense-se mediante 

certidão e arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 258374 Nr: 2726-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA., 

ANGELO CARLOS MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:21.905-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Intimação dos advogados da parte ré da sentença de fl.47 : "Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por GUSTAVO 

CAMILOTTI em face de AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e 

ANGELO CARLOS MARONEZZI.Às fls. 37/39, foi pactuado acordo entre 

as partes, o qual foi homologado às fls. 40. Posteriormente, às fls. 46, o 

exequente informou a adimplência do executado com relação ao acordo 

pactuado, requerendo a extinção do processo.DECIDO.Diante do 

cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO 

EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.Transitada esta em 

julgado, pagas as custas pelos executados, 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208258 Nr: 9640-14.2014.811.0015

 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: ELSIO AGOSTINHO CLAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTECARD BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099/MT, TELMA CECÍLIA TORRANO - 

OAB:49.030/RS, VANESSA GUAZELLI BRAGA - OAB:46.853/RS

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código Processo Civil. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento de custas e 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante o disposto no artigo 

85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão 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)

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 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001216-24.2018.8.11.0015

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:

DANIELA CARINE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001216-24.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 12479139. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem ju lgamen to  do  mér i t o ,  o  P r o c e s s o 

nº1001216-24.2018.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão, movida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de DANIELA CARINE 

DE OLIVEIRA. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 
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Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008047-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO REIS CHAVES PUGLIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008047-25.2017.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 11747884. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem ju lgamen to  do  mér i t o ,  o  P r o c e s s o 

1008047-25.2017.8.11.0015– Ação de Busca e Apreensão, movida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face de EVANDO REIS 

CHAVES PUGLIA. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, devendo a 

Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000059-16.2018.8.11.0015

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:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000059-16.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 11887349. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem ju lgamen to  do  mér i t o ,  o  P r o c e s s o 

1000059-16.2018.8.11.0015 – Ação de Busca e Apreensão, movida por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face de 

FERNANDO DE MAGALHAES. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009321-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. S. (REQUERIDO)

A. T. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1009321-24.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ R$ 

937,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [Guarda]. Parte Autora: MARILEI 

BATSCHKE. Parte Ré: CLEIDIANO DA SILVA SANTOS e ANDREIA TORRES 

DA SILVA. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s): ANDREIA TORRES 

DA SILVA, Brasileira, Filiação: Francisco Barbosa da Silva e Maria Cleusa 

Torres da Silva, documentos ignorados, Endereço: atualmente em local 

incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida e do despacho judicial adiante transcritos, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da expiração do 

prazo deste edital, oferecer contestação, por petição, caso queira, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de ação 

de guarda do infante E. A. T. S., nascido em 05.09.2007, alega a autora 

que é sua madrasta e que tem aquele sob os seus cuidados desde os três 

anos de idade, sendo que a genitora, ora segunda requerida, atualmente 

reside no estado do Pará e trabalha com extração de pedras preciosas, 

não tendo residência fixa; já o genitor, também requerido, encontra-se 

recolhido no presídio local sob acusação de estupro de vulnerável, 

cometido em face da própria filha, motivo este do término da relação 

conjugal que perdurou por aproximadamente 16 (dezesseis) anos. Assim 

e visando regulamentar a situação fática, requer a concessão de tutela de 

urgência constante de guarda provisória do infante e ao final, o 

acolhimento do pedido". Decisão/Despacho: “Vistos etc. 1. Estando nos 

autos os relatórios do estudo psicossocial, passo a análise do pedido de 

tutela de urgência. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o infante 

Emerson Andre Torres Santos encontra-se sob a responsabilidade da 

requerente, sendo que conforme se depreende dos relatórios 

colacionados aos autos, ela detém condições para o exercício da guarda 

e a criança recebe os cuidados necessários e deseja permanecer 

residindo com a madrasta. 2.1. Outrossim, consta dos autos que o genitor 

da criança encontra-se preso em razão da prática de violência sexual 

contra a própria filha e que a genitora reside em local incerto e não sabido. 

2.2. Assim, em razão da necessidade de regularização da situação fática 

narrada nos autos, ratificada pelo estudos, observando-se a regra de 

prevalência dos interesses do menor, com fulcro no artigo 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil, concedo a tutela provisória de urgência e, por 

conseguinte, defiro a guarda provisória do infante Emerson Andre Torres 

Santos à requerente Marilei Batschke. Expeça-o respectivo termo de 

guarda. 3. Considerando que o requerido encontra-se preso, dispenso a 

audiência tentativa de conciliação e, por conseguinte, determino sua 

citação para, querendo, oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora. 4. Considerando que a requerida se encontra em lugar 

incerto e não sabido, determino sua citação por edital (CPC, art. 256, II), 

com prazo de 30 (trinta) dias, para querendo, oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Consigne-se as advertências legais (artigo 344 

do CPC). 5. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para deliberações. 6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.". ADVERTÊNCIAS: 1. 

PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração deste edital. Esse prazo será contado EM 

DOBRO, no caso de litisconsortes com procuradores diferentes, de 

escritório de advocacia distintos (art. 229 do CPC), ou de réu (s) 

patrocinado pela Defensoria Pública, e caso o requerido seja a Fazenda 

Pública ou o Ministério Público (art. 180 do CPC). 2. REVELIA: Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se este edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu Luzimeiry Tomaz Nazario, 

Gestor(a) Judiciário(a), que conferi e assino. SINOP/mt, 6 de março de 

2018. LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Artigo n. 1205/CNGC SEDE DA 5ª VARA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001022-24.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. IDOSO – PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO I – Consoante se infere dos autos, até o momento não foi 

CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA no Id 12246171, 

a qual determinou aos Requeridos que providenciassem à parte 

Requerente o procedimento “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE 

DE STENT FARMACOLÓGICO”. 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, INTIMEM-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 de Id 12246171, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002865-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJEINE BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002865-92.2016.8.11.0015 AUTOR: 

DJEINE BARBOSA 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 no Id 4667980, a 

qual determinou aos Requeridos que providenciassem o tratamento 

adequado à parte Requerente, qual seja, “MICROCIRURGIA PARA A 

PAPILOMATOSE LARINGEA”. 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, 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 de Id 4667980, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 195101 Nr: 16849-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que juntei o AR referente a RPV expedido, iniciando o 

prazo legal para pagamento voluntário. Findo o prazo legal, ou seja, 60 

(sessenta) dias úteis, não havendo pagamento voluntário deverá o 

Exequente requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 179617 Nr: 397-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DEBASTIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que juntei o AR referente a RPV expedido, iniciando o 

prazo legal para pagamento voluntário. Findo o prazo legal, ou seja, 60 

(sessenta) dias úteis, não havendo pagamento voluntário deverá o 

Exequente requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184136 Nr: 5195-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIA DE FATIMA BERRION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que juntei o AR referente a RPV expedido, iniciando o 

prazo legal para pagamento voluntário. Findo o prazo legal, ou seja, 60 

(sessenta) dias úteis, não havendo pagamento voluntário deverá o 

Exequente requerer o que de direito.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANUIR DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO (vulgo negão) (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da correspondência 

devolvida, requerendo o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010077-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS RODRIGUES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO)

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (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: 1012344-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER WALDEMAR ALMADA SANCHEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHIAMULERA & SAUERESSIG 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 18/04/2018 09:45. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013313-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

 

Certifico que, a contestação da parte promovida foi apresentada em sigilo, 

razão pela qual, na presente data, promovo a intimação da parte autora 

para que, caso queira, apresente impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002841-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA RESIDENCIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA FERREIRA RUFINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002841-64.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.540,64; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Despesas 

Condominiais]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PORTAL 

DA MATA RESIDENCIAL Parte Ré: EXECUTADO: LIDIA FERREIRA RUFINO 

Vistos, etc. Considerando os petitórios de Id´s 11602039 à11602085, 

DECIDO: 1- Intime-se o EXEQUENTE para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, SOBRETUDO sobro o pedido de desbloqueio de valores, 

parcelamento do débito, requerendo o que de direito, sob pena de 

preclusão. 2- Transcorrido o prazo, o que deverá ser CERTIFICADO, 

conclusos para deliberação. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATPORIA, OFÍCIO, CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010780-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DE PAULA ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS IVAN LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010780-73.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 23.791,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CHEQUE]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DE PAULA ENGENHARIA LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: MARCOS IVAN LOPES Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 
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INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012657-19.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITTY TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ESSELIN GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012657-19.2014.8.11.0015; Valor causa: R$ 26.290,72; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: INFINITTY TRANSPORTES E 

LOGISTICA EIRELI - EPP Parte Ré: EXECUTADO: DANIEL ESSELIN GARCIA 

Vistos, etc. Ante o teor da Certidão Negativa de ID 10448693, bem como 

pelo teor da petição retro, defiro o postulado pelo exequente, pelo que 

determino que se expeça novo mandado, no endereço ali constante, 

visando a avaliação do bem objeto da constrição, conforme ID 5900029, 

oportunidade em que também deverá ser certificado se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; As providências. SINOP, 3 de abril 

de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013519-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013519-19.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARLY NUNES PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista o recebimento do recurso, bem 

como que as partes já apresentaram as razões e contrarrazões 

recursais, prossiga-se no cumprimento da decisão retro em seus últimos 

termos. As providências. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010732-51.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIVALDO DOMINGOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEANDRA CRISTINA RUSSO MILAN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010732-51.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIDIVALDO DOMINGOS 

LOPES Parte Ré: REQUERIDO: JUAREZ ALVES DA COSTA Vistos, etc. 

Tendo em vista que em sede de recurso a sentença prolatada em ID 

4267509 fora mantida em todos os seus termos, prossiga-se no seu 

cumprimento. As providências. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011719-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA EDEVIGES ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO)

JEAN LUCAS CHIARANI OAB - MT19948/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011719-53.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMANDA 

EDEVIGES ZIMMER Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora a executada 

tenha dado cabal cumprimento a obrigação de fazer, ainda resta pendente 

o pagamento dos valores referente a condenação de em danos morais. 2. 

Assim, em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

da executada, 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. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010071-77.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AVELAR MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COSTA MAGALHAES FEISTAUER OAB - MT0014931A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTONIO MARCOS DA SILVA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010071-77.2012.8.11.0015; Valor causa: R$ 24.416,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ANTONIO AVELAR MAGALHAES Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. Em que pese o certificado 

em mov. n.º 9111078, verifico que não fora juntado nos autos o aludido 

extrato de valores vinculados ao feito, sendo assim, DECIDO: 1. Na esteira 

da certidão de mov. n.º 9111078, JUNTE-SE aos autos extrato de valores 

depositados na Conta única do Tribunal, inerente ao presente processo; 2. 

Ultimada esta providência, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, se manifestem quanto aos aludidos valores, 

mormente requerendo o que de direito; 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011513-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JULIO SARAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011513-39.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE JULIO SARAT Parte Ré: 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. 1. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ para levantamento do montante incontroverso, depositado nos 

autos em mov. Id nº 9313904, PROCEDA-SE com a transferência em favor 

da parte exequente. 2. JUNTE-SE aos autos extrato de valores 

depositados na Conta única do Tribunal, inerente ao presente processo. 3. 

Ultimada esta providência, INTIMEM-SE a parte autora para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao aludido valor, mormente 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento; 4. Oportunamente 

tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências SINOP, 

3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013659-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANEISE MARTINI PENIANI CRESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINA FERREIRA (EXECUTADO)

 

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 18/04/2018 10:45. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002588-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBALINHO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO)

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/04/2018 13:00. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001141-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SECCOTTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OVIDIO ILTOL ARALDI OAB - MT0007974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMAR STAUFFER DE ALMEIDA (RÉU)

ANTONIO VOLNEI DUARTE (RÉU)

NIVALDO CAETANO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/04/2018 13:15. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011841-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011841-66.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCINEIA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 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. SINOP, 2 

de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013114-17.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE COUTINHO LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013114-17.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KATIANE COUTINHO LIMA Parte Ré: 

EXECUTADO: CLARO 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 
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montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil; 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. SINOP, 2 

de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006324-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SALTARELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA LIZIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT21993/O 

(ADVOGADO)

AILTON FUSTINONI OAB - MT23162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURA-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 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 16/04/2018 09:00. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001208-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/04/2018 13:30. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007255-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA NUNES DE CAMPOS (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: 

1007255-71.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ARLEI PISONI REQUERIDO: 

PATRICIA FERNANDA NUNES DE CAMPOS Vistos, etc. 1 - Designe-se 

audiência de conciliação. 2 - Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem 

como, intime-se o reclamante. 3 - Advirto que, o não comparecimento do 

reclamante na audiência designada, implicará na extinção do processo e, 

para parte reclamada, o não comparecimento, implicará a revelia (artigo 

51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). 4 - Não havendo acordo, deverá a parte 

reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007255-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PISONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA NUNES DE CAMPOS (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 18/04/2018 13:45. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012851-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FABIULA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1012851-36.2017.8.11.0015, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS, ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

CITAÇÃO, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER, LIMINAR, PROVAS, DEPOIMENTO, Intimação / Notificação]. 

REQUERENTE: KELLY FABIULA DE SOUZA MAIA REQUERIDO: UNIC 

SORRISO LTDA 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 COM PEDIDO LIMINAR C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por KELLY FABIULA DE SOUZA MAIA em face de UNIC 

SORRISO LTDA. Conforme se verifica do Despacho de id. 11042646, o 

MM. Juiz determinou que a parte Reclamante providenciasse a juntada de 

comprovante de endereço em nome próprio ou outro documento hábil à 

comprovação da residência e de extrato de consulta atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. A petição de emenda à inicial (id. 11201490) veio 

acompanhada de extrato de negativação e foto de uma conta de energia 

que, por estar cortada, não apresenta os dados do consumidor (nome e 

endereço), em claro desrespeito à determinação desse juízo para que a 

Reclamante apresentasse comprovante de residência em nome próprio. 

Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios 

da informalidade e simplicidade, a ausência de documentos indispensáveis 

à propositura da ação desafia a extinção da presente reclamação, sem 

julgamento de mérito. Ressalto que, nenhum comprovante de residência foi 

juntado à inicial, tampouco houve essa apresentação na emenda à inicial 

determinada por esse juízo. Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002585-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE BERTOLETI RIBEIRO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA RIBEIRO OAB - MT0017919A (ADVOGADO)

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT0004877S (ADVOGADO)

JESSICA CAROLINE SILVA OAB - MT19721/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/04/2018 14:45. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009542-07.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTUNES SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. I - Designe-se audiência de conciliação. II - CITE-SE e intime-se 

a parte reclamada, bem como INTIME-SE o reclamante. III - 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). IV- Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009542-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTUNES SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GREGORIO JACINTO OAB - MT22757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOS SANTOS SANTANA (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 18/04/2018 16:15. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012378-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PUNTEL DECORACAO DE FESTAS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO JOSE TONKIEL (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 18/04/2018 16:45. Terça-feira, 03 de Abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012025-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA OAB - MT0014598A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APRIGIO DE MELO FILHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ARIOSMAR NERIS OAB - SP232751 (ADVOGADO)

AYMORE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do Exequente para 

que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca da petição do terceiro 

interessado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012375-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELDSON RICARDO LOPES (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, 03 de Abril de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013473-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013473-30.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROBERTO SARAIVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento 

do montante incontroverso, depositado nos autos em mov. Id nº 11039653, 

PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte exequente. 2. 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, se manifestando sobre o 

saldo REMANESCENTE, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. 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. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-74.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA LILIAM DALL ASTRA PACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010821-74.2015.8.11.0015; Valor causa: R$ 30.944,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GLAUCIA LILIAM DALL ASTRA PACHI Parte Ré: 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. 1. Se no prazo, recebo a presente impugnação 

apresentada em Id 12286545 para discussão (art. 525 do CPC), O QUE 
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DEVERÁ SER CERTIFICADO; 2. DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO, uma vez 

que garantido o Juízo, na forma do artigo 525, parágrafo 6.º do CPC. 3. 

INTIME-SE o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a presente impugnação, sob pena e preclusão. 4- Transcorridos os 

prazos, de tudo CERTIFICADO, tornem os autos conclusos em localizador 

próprio para análise. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 2 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA COSTA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001035-57.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 20.223,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLAUDINEI DA COSTA BARRETO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando os Embargos à 

Execução opostos pela parte executada (Id 11267137) DECIDO: 1. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto aos embargos à execução, sob pena de PRECLUSÃO; 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da executada, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para PASTA PRÓPRIA 

“minutar embargos à execução”. 3. Em atenção ao pedido de mov. n.º 

11697143 , compulsando os autos, constato que inobstante a parte 

exequente postule pela expedição de alvará em seu favor referente ao 

valor depositado pelo demandado em evento nº. 11267145 , entendo que o 

não acolhimento do pedido é medida que se impõe, pelo menos neste 

instante, haja vista que o valor alhures foi depositado como garantia do 

juízo pelo executado, sendo objeto de discussão através do embargos à 

execução, por essa razão entendo ser temerária a liberação de qualquer 

quantia. Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005666-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA LOPES COSTA (REQUERENTE)

ALAN CARLI DE DEUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005666-44.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TRANSPORTE AÉREO, ATRASO DE VÔO, 

CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA LUIZA LOPES COSTA, ALAN CARLI DE DEUS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente 

o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

10780976 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000506-38.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.514,01; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCOS FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 10745957 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005801-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA GESSIKA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005801-56.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ATRASO 

DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUANA GESSIKA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto 
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no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o 

executado procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante 

comprovante de mov. n.º 11870704 dos autos. Pois bem, havendo o 

cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção 

da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex 

positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará 

para levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARELISE DA SILVA HOFOMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001942-32.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARELISE DA SILVA HOFOMANN Parte Ré: REQUERIDO: 

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 11437659 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NORBERTO SCHULZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA OAB - MT0011769A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001941-47.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CARLOS NORBERTO SCHULZ DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11720626 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001775-49.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILSON 

LUNKES Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11158249 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010692-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA RAQUEL DUTRA (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):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010692-23.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CINTIA RAQUEL DUTRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 11847411 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GALVANI MICHELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO OAB - MT0018125A (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000607-75.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 21.488,49; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JAQUELINE GALVANI MICHELAO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12057188 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002784-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. (REQUERENTE)

MARIA ROSANGELA COELHO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002784-12.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 22.820,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

TRANSPORTE AÉREO, CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA ROSANGELA COELHO 

CAVALCANTE, BEATRIZ CAGLIARI Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 10473052 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006778-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006778-48.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 7.196,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

DA CONCEICAO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu 

com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. 

n.º 11940790 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001892-06.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SANDRO DE SOUZA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11773510 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PABLO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (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 Processo: 

1001870-45.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WESLEY PABLO FIGUEIREDO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 11899010 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001241-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LIVRAMENTO VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001241-71.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS LIVRAMENTO VASCONCELOS Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 11744380 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002262-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANY FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO OAB - MT20154/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002262-82.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[EXTRAVIO DE 

BAGAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GIORDANY 

FERREIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11278203 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000844-12.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 15.256,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GILBERTO DANTAS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 11818931 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

proceda-se com a transferência em favor da parte requerente. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. 

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES BARRETO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002739-42.2016.8.11.0015; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LURDES BARRETO GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do 

montante incontroverso, depositado nos autos em mov. Id nº 10972135, 

PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte exequente. 2. 

Considerando a duplicidade de depósitos efetuados pela requerida em 

mov. n.º 10972135 e 12447758 dos autos, e visando aclarar qualquer 

divergência quanto eventual pagamento a maior da condenação, DECIDO: 

3. REMETAM-SE os autos para elaboração de cálculo judicial, o qual 

deverá descrever o montante devido à parte requerente, bem como, 

eventual saldo remanescente a ser liberado em favor da requerida, na 

proporção dos depósitos; 4. Com a juntada da planilha de cálculo judicial, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo COMUM de 05 (cinco) dias, se 

manifestem, sob pena de PRECLUSÃO; 3.Ultimada esta providência, 

tornem os autos conclusos para análise e deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTINO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000794-20.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE SANTINO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11257169 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CUBAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002485-35.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 18.891,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, COMPRA E VENDA, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LARISSA DA SILVA CUBAR Parte Ré: REQUERIDO: 

PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11899954 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008137-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALINE NITSCHI SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 SENTENÇA Processo: 

1008137-33.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ODALINE NITSCHI SALVADOR Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 12179675 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009489-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009489-26.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 17.806,36; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico 

que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 12002137 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores constantes na Conta 

Única do tribunal, proceda-se com a transferência em favor da parte 

requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002623-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002623-36.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELISANGELA SILVA DE ABREU Parte Ré: 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12126664 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE 

ABREU Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009500-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAINER RAFAEL MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009500-55.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 12.579,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

TRANSPORTE AÉREO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, MULTA COMINATÓRIA / 

ASTREINTES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RAINER RAFAEL MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: 

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A Vistos, etc. 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ 

para levantamento do montante incontroverso, depositado nos autos em 

mov. Id nº 12248253, PROCEDA-SE com a transferência em favor da parte 

exequente. 2. INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, se 

manifestando sobre o saldo REMANESCENTE, sob pena de ter o montante 

da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 3. 

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. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 3 de abril de 2018. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU Juiz(a) de 

Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 173745 Nr: 8995-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMERE FONTOURA, SIDIMAR FERREIRA 

OLIMPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSIMERE FONTOURA, Cpf: 

03879656100, Filiação: Julio da Silva Fontoura e Ondina Fontoura, data de 

nascimento: 25/03/1994, brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, 

convivente, Telefone 66-9635-4849. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

dando os acusados Rosimeire Fontoura e Sidimar Ferreira Olimpo, como 

incursos no artigo nela mencionado. Citem-se os acusados para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em 

consonância com o art. 396 do CPP. Consigne-se no mandado, que o 

oficial de justiça deverá indagar aos acusados se estes possuem 

condições financeiras para constituírem advogado. Em caso negativo, os 

informará que serão assistidos pela Defensoria Pública, que desde já 

nomeio e determino sua intimação para apresentar resposta no prazo de 

até 10 dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, os 

acusados poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) (art. 401, 

CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas intimações.Indefiro 

o requerimento ministerial de fls. 04, o que faço com fundamento no item 

7.5.1, III, da CNGC/MT, ante a não comprovação pelo ilustre Parquet da 

impossibil idade de requisitar as informações por meio 

próprio.Cumpra-se.Sinop/MT, 08 de fevereiro de 2013. Rosângela 

Zacarkim dos Santos 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, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Resumo da Inicial: A ré foi denunciada no artigo 155, 4.º, inciso IV do 

Código Penal.

Sinop, 02 de abril de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281106 Nr: 16585-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BALBINO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO SERGIO BALBINO DA 

CONCEIÇÃO, Cpf: 65513444100, Rg: 8989176, Filiação: Pedro Malbino da 

Silva e Irene Maria da Conceição, data de nascimento: 28/10/1972, 

brasileiro(a), natural de Terra Rica-PR, convivente, estivador, chapa, 

Telefone 9971-7581. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

dando o acusado PAULO SÉRGIO BALBINO DA CONCEIÇÃO como incurso 

no artigo nela mencionado.Cite-se o acusado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do 

Código de Processo Penal. Consigne-se no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar o acusado se este possui condição financeira para 

constituir advogado. Em caso negativo, informá-lo de que será assistido 

pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação 

para apresentar resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 396-A, § 2º, CPP.Na resposta, o acusado 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 8 (oito) (art. 401, CPP), qualificando-as e, se necessário, 

requerer suas intimações.Proceda-se a inserção da presente denúncia no 

Banco de dados do SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais), 

conforme dispõe o item 7.5.1, IV da CNGC.Defiro o requerido pelo 

Ministério Público nos itens “1” e “2” na forma como pleiteado.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, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado no artigo 180, caput, do 

Código Penal e artigo 244-B da Lei 8609/90 ECA.

Sinop, 02 de abril de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317361 Nr: 1209-49.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELEN RISER OLIVEIRA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo apreendido, 

porém PERMITO que a requerente HELEN RISER OLIVEIRA MIGUEL assuma 

o encargo de fiel depositária do veículo VW AMAROK CD 4x4 SE, ano de 

fabricação 2012, modelo 2013, RENAVAM 00528763814, placas 

AWS-1052, cor preta, Diesel.Determino a entrega do bem à Requerente, 

mediante assinatura de termo nos autos.Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290840 Nr: 2820-71.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE BARBOSA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 Vistos,

 Considerando a não expedição dos mandados de intimação, redesigno o 

presente ato para o dia 11/07/2018 às 14h15min.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317653 Nr: 1415-63.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA NUNES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS CARLOS 

BERNARDINO TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 

1415-63.2018.811.0015, Protocolo 317653, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 240023 Nr: 12028-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JUNIOR SILVA, JOSÉ MILTON DA 

SILVA FILHO, LUIZ SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado Dener 

Felipe Felizardo, para que no prazo de cinco dias se manifeste nos termos 

do art. 422.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320736 Nr: 3560-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS MUNDIM BARBOSA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Ação Penal - Código Apolo 320736

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 61, inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de abril de 

2018, às 17h45min.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Nortelândia/MT para 

intimação da acusada sobre a data da audiência designada nestes autos, 

bem como para colheita do seu interrogatório.

Intime-se o advogado sobre a data da audiência e quanto à expedição de 

carta precatória, bem como para trazer aos autos instrumento de mandato.

Intimem-se as testemunhas policiais civis, comunicando-se o superior 

hierárquico.

Intimem-se a vítima e a testemunha (fl. 01-B-verso), devendo constar no 

mandado que deverão trazer os seus documentos de identificação no dia 

da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 02 de abril de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos Juíza de Direito em substituição legal

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 66/2018/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, com fundamento no artigo 52, inciso XV da Lei nº. 4.964 

de 26 de dezembro de 1985 (COJE); bem como orientações e 

determinações da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso constantes na CNGCJ (Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Foro Judicial), especialmente no item 

3.3.38.1;

CONSIDERANDO a decisão proferida no Expediente CIA 

0133611-76.2017.8.11.0000-PRES/TJMT;

 RESOLVE:

 Art. 1º- ESTABELECER o período das 10:00 (dez) horas às 18:00 

(dezoito) horas, terça e quinta-feira, para o registro do Ponto pelos 

Oficiais de Justiça lotados na Comarca de Várzea Grande-MT, do mesmo 

modo aos que estiverem escalados para o regime de plantão;

§ 1.º Determinar que quando for feriado na terça ou quinta-feira, o registro 

do ponto deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente;

 § 2.º Estipular que até a adequação do sistema biométrico de ponto para 

essa nova forma de registro, o ponto seja feito de modo manual, na 

Central de Mandados.

 Art. 2.º ESTABELECER o período das 12:00 (doze) horas as 19:00 

(dezenove) horas, terça e quinta-feira, para entrega e recebimento de 

mandados pela Central de Mandados os Oficias de Justiça e vice-versa, 

bem como, para aqueles Oficias de Justiça lotados nos Juizados Especiais 

da Comarca, salvo quando destinado ao regime de plantão;

§ 1.º Estabelecer que quando for feriado na terça ou quinta-feira, o 

atendimento aos Oficiais de Justiça pela Central de Mandados do Fórum de 

Várzea Grande será feito no primeiro dia útil subsequente;

Art. 3.º INFORMAR que os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria 

do Foro de Várzea Grande;

 Art. 4.º Revoga-se todas as disposições em contrario.

 Art. 5.º Esta Portaria entre em vigor a partir desta data.

Publique-se. Remeta-se cópia à Douta Corregedoria Geral da Justiça, à 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, à Promotoria de Justiça, à 

Secção da OAB/MT, aos Meritíssimos Juízes de Direito, à Defensoria 

Pública, aos Gestores Judiciários, à Associação dos Oficiais de Justiça, 

dando-se ciência desta, ainda, aos senhores serventuários, afixando-se 

no mural do Fórum.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande, 26 de março de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): LINDOMAR 

NEVES DOS SANTOS, OAB/MT 19.603-O, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos Código 332712 da 1ª Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): ANTONIO 

TRAJANO FILHO, OAB/MT 7098, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 532198 (1129/94) da 1ª Vara DE 

Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo 

ser retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): ERIKA 

PATRICIA GABILAN SANCHES, OAB/MT 10756, para que tome ciência de 

que está disponível para carga os Autos Código 240406 da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000418-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. Q. O. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de juntar aos autos o 

Laudo de Exame de DNA, ocasião em que encaminho intimação às partes 

e ao Ministério Público para manifestação sobre o documento, no prazo 

legal.
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 445349 Nr: 9582-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTMDDS, RDDS, TMDC, DMC, JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 18.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Defiro o pedido de fls., 189 e determino, proceda a intimação da autora, 

para que traga ao autos a certidão de nascimento e/ou de casamento com 

averbação do divórcio, acompanhadas das declarações firmadas por três 

testemunhas que atestem a convivência do casal.

III – Por medida de economia e celeridade processual, fica a mesma 

intimada, a promover os atos e diligências que lhe incumbem, necessários 

ao prosseguimento do feito, no PRAZO DE 05 (cinco) dias, sob pena de 

assim não o fazendo, ser o presente feito julgado extinto, sem resolução 

de mérito, nos termos do ARTIGO 485, § 1º, DO CPC.

IV- Intime-se.

V- Cumpra-se.

Várzea Grande 09 de março de 2018.

Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002602-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. P. T. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 1002602-02.2016.8.11.0002 Certifico 

que decorreu o przo para executado cumprir a determinação do despacho 

ID 929672, devidamente intimado. Várzea Grande/MT, 3 de abril de 2018. 

NERCY ANCHIETA Gestora/Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008355-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. M. C. (AUTOR)

H. C. M. D. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS OAB - MT14871-A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (RÉU)

E. P. D. S. (RÉU)

Y. J. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008355-03.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - A(o) Advogado(a) da Parte Autora para impugnar no prazo legal. 

Várzea Grande/MT, 3 de abril de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009192-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LAURO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ANGELA DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1009192-58.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Aos Advogados da parte autora, e ao 

Representante do Ministério Público para ciência da decisão de ID 

11347947 e da certidão que designou audiência de ID 12351938. Várzea 

Grande/MT, 3 de abril de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001503-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINA CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1001503-26.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes e o 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 11975844 e 12075893 e 

da certidão que redesignou audiência de ID 12225128. Várzea Grande/MT, 

3 de abril de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 393448 Nr: 7469-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPNF, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora através de seu advogado 

e pessoalemtne, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos autos

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102017 Nr: 11049-45.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERPsmMAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLIN B. 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:8777, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JORGE SANTANA DA COSTA, Filiação: 

Jorge Narciso da Costa e Maria Eustaquia Campos Costa, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT. 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 mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 
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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, 19 de Dezembro 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, JURACI DE OLIVEIRA 

MUNDEL, digitei.

Várzea Grande, 15 de março de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 217952 Nr: 13324-93.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMS, GEDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido constante da inicial, eis que não restou comprovada a união 

estável havida entre a requerente e o falecido. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao patrono da parte requerida, com 

fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, 

incisos I a IV do mesmo artigo, eis que não há condenação, suspensa a 

cobrança em virtude do acolhimento do pedido de AJG (art. 11, da Lei 

1.060/50).P. R. I.Traslade-se cópia da presente para a Ação de 

Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” para os autos de 

Inventário em apenso (Código nº. 201627).Transitada esta em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 02 de 

Abril de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 201627 Nr: 12291-05.2007.811.0002

 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: GONÇALINA EGÍDIA DE MORAIS SILVA, JOADIR DE 

MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

Compulsando os autos, verifica-se que em consulta ao Sistema RENAJUD, 

foi constatado que o veículo arrolado nas primeiras declarações deixado 

pelo falecido, já foi alienado e registrado em nome de terceira pessoa, 

conforme se verifica de fls. 329/330.

Ademais, o crédito trabalhista deixado pelo “de cujus” já foi recebido pela 

Inventariante, conforme se depreende da cópia do processo de Execução, 

que tramitou pela Justiça do Trabalho (fls. 67/327).

A Ação de Reconhecimento de União Estável “Post Mortem”, em apenso, 

código nº. 217952, ajuizada pela Sra. Catia Maria da Silva, foi julgada 

improcedente, nesta data.

Nesse caso, não há necessidade de Inventário ou Arrolamento via judicial, 

já que todos são maiores e capazes.

Dessa forma, considerando a inexistência de bens a inventariar, eis que o 

veículo deixado pelo falecido, já foi alienado e registrado em nome de 

terceira pessoa e o crédito trabalhista deixado pelo “de cujus” já foi 

recebido pela Inventariante, o presente feito deve o feito ser extinto sem 

resolução do mérito.

Nesse sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INEXISTÊNCIA DE BENS A 

INVENTARIAR. EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Inexistindo bens a inventariar, de rigor a extinção do inventário, sem 

resolução do mérito. Precedentes. DERAM PROVIMENTO.

 Agravo de Instrumento nº. 70055832356, Oitava Câmara Cível, Relator: 

Rui Portanova, Julgado em 10/10/2013. (Disponível em www.tjrs.jus.br – 

acesso em data de 05/02/2018, às 16 horas e 55 minutos).

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 VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de interesse 

processual.

 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, 02 de Abril de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 276716 Nr: 20204-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDB, LIZE DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO CRISÓSTEMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871/MT, UNIVAG- SERVIÇO DE ASSISTENCIA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) ao exequente para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 420273 Nr: 22119-44.2015.811.0002

 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: EDER SILVA LOURENÇO, SELCILENE GONÇALVES DE 

OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado às fls. 

61. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 P. R. I.

Isentos de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Março de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002543-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ANTONIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1002543-14.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à requerente 

para manifestação no prazo de 5(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 2 de 

abril de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor 

de Secretaria SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

3688-8421

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000124-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. A. (REQUERENTE)

T. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico: 1000124-50.2018.811.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão datada de 15/01/2018 (Id. 

11353990), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/05/2018, às 15h30. Várzea 

Grande/MT, 03 de abril de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008102-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA YOSHIKO KAWAHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GUIMARAES NOVAIS OAB - MT8892/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT0003921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ROBERTO JUN KAWAHARA (HERDEIRO)

MARIA AUXILIADORA MARQUES KAWAHARA (HERDEIRO)

SERGIO SHIGUERU KAWAHARA (HERDEIRO)

RUBENS FUMIO KAWAHARA (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1008102-15.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à inventariante, 

na pessoa de seus advogados, para em 15(quinze) dias atender Petição 

da PGE (Id11844299) e manifestar acerca da Diligência Id11639861 

indicando os endereços corretos de Maria Auxiliadora Marques Kawahara 

e Rubens Fumio Kawahara, considerando que o herdeiro Sergio já foi 

citado em Cartório (Id12235903). VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2018. 

Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria 

SEDE DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 407733 Nr: 15492-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDST, PMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT, 

Jeane Cruz de Oliveira - OAB:23876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

sobre a devolução da carta de citação e intimação, encartada as fls. 

61/74.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001155-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VAGMAKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre 

o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001155-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE VAGMAKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre 

o laudo pericial

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002460-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar diligencia do oficial de justiça

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003690-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFFER DA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1003690-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: JOSEFFER DA COSTA 

FREITAS REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. 

Vistos... Observo dos autos, que a ré foi citada mediante Oficial de 

Justiça, conforme certificado à Id. 8071160 - Pág. 1, e depois de aberto o 

prazo para apresentar contestação, este se manteve inerte. Assim, 
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DECRETO SUA REVELIA; Deixo de julgar o feito antecipadamente, em vista 

a necessidade de aquilatar o grau de lesão por parte do autor, pelo que 

remeto a perícia o processo: Nomeio então, como perito o Dr. Reinaldo 

Prestes Neto, com endereço profissional Rua pelotas, quadra 05 n 07 CPA 

I (fundos do terminal) telefone 36417100, celular 81170025, e-mail 

reiprestes@hotmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Concedo o prazo 

de cinco dias para que o autor apresente quesitos e, caso queira, 

assistente técnico. Desde já arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 

(mil setecentos reais), verificando que o processo pertence à Justiça 

Gratuita e a perícia será paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do 

que, trata-se de uma perícia sem maior complexidade. Na forma do art. 

426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos valores ao Sr. Perito, e 

após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000275-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CACERES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000275-50.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE CACERES 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Ao 

autor, para que no prazo de cinco dias, fale sobre o laudo pericial indicado 

à Id. nº 5524113 - Pág. 3-4. Feito isso, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. ESTER BELEM NUNES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CRISTINA DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001641-61.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MICHELE CRISTINA DE 

OLIVEIRA PACHECO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Intimem-se as partes, 

para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre o laudo pericial 

indicado à Id. nº 11348350. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002346-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1002346-88.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: GERENCIAL FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EXECUTADO: SAGA SEUL COMERCIO 

DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos... Analisando os autos, 

verifico que a parte autora não juntou os comprovantes de recolhimentos 

das custas e taxas processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o 

recolhimento das custas e taxas processuais de ajuizamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo 

manifestação ou não , certifique-se, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002425-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA CARLOS DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT0015088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos... Por se tratar de AÇÃO INDENIZATÓRIA, 

proposta pelo TELMA MARIA CARLOS DE LIMA SOUZA, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, há que se conhecer a incompetência 

deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é 

absoluta – caráter funcional, nos termos dos artigos 62 e 64 ambos do 

CPC. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de 

uma da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão do art. 64, § 1o e § 3o, do CPC, para onde o processo 

deverá ser novamente distribuído. Decorrido o prazo recursal, remetam-se 

os autos ao juízo competente, com nossas homenagens, anotando-se as 

baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001409-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL MAXIMO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001409-78.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 11.154,61; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE, EXPROPRIAÇÃO DE BENS, OBRIGAÇÃO 

DE FAZER / NÃO FAZER, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AUTO 

POSTO PINDORAMA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: JOSIEL MAXIMO DA 

SILVA Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 03 (três) 

dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de 

Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

(CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em havendo pronto 

pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, 

§1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão oferecidos no prazo de 
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15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 231 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000201-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI NOBRE DE MIRANDA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1000201-30.2016.8.11.0002 AUTOR: LEVI NOBRE DE MIRANDA FILHO 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Defiro o pedido de levantamento dos valores mediante alvará, 

devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição conforme requerido, (Id. 

nº10191902.) Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003638-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (AUTOR)

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

AUTO POSTO TREVINHO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1003638-45.2017.8.11.0002 AUTOR: JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, 

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS RÉU: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, 

AUTO POSTO TREVINHO LTDA - ME Vistos... Intime-se o autor para 

apresentar impugnação à contestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001696-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIB BARACAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001696-75.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 48.953,86; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, Cobrança de Aluguéis - Sem 

despejo]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADIB BARACAT 

Parte Ré: RÉU: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA Vistos... 

Anote-se a prioridade de tramitação do feito por ser o autor idoso. Às 

partes para no prazo de 10 (dez) dias indicar as provas que ainda 

pretendem produzir, devendo, acaso entendam necessárias, indicar as 

espécies, para fins de saneamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 225364 Nr: 5596-64.2009.811.0002

 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: JOÃO AMARO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARACAT EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, NEILA SILVA, JUCENIRA BENEVIDES DE BARROS, 

BENEDITA DO NASCIMENTO, HELIO SILVA, AMELIA DA SILVA, SILMARA 

VIANA, MARCOS ROBERTO MEIRELLES, ROMULO RUBENS CALASSIA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Douglas Wanderley 

Taques da Silva - OAB:16583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Processo nº 5596-64.2009 código 225364

 Vistos...

Por verificar da análise dos autos que a parte autora já apresentou rol de 

testemunhas, hei por bem em redesignar a da data de audiência para o dia 

22.05.2018, às 15:00 horas.

No mais, expeça-se mandado no endereço indicado pelo autor nas 

fls.195/198.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 299920 Nr: 20555-35.2012.811.0002

 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: TIAGO BARROS ASSIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO A MEDEIRO - 

OAB:113996SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a proposta de 

honorários, bem como, para que parte requerida efetue o pagamento dos 

honorários, no prazo de 10(dez)dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 378708 Nr: 25846-45.2014.811.0002

 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: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL OLIVEIRA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14234, 

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCILIA AP. PIGOZZI GARCIA 

- OAB:105962

 Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência c/c Indenização por Danos Morais para tão 

somente DECLARAR inexistente o débito referente à CT-E 000.000.245, 

Série 0, e decorrente boleto de fls. 41, desconstituindo o débito de R$ 

139.260,06 (cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta reais e seis 

centavos).JULGO IMPROCEDENTES os pedidos quanto à declaração de 

inexistência de relação entre as partes, bem como, danos morais.No mais, 

CONFIRMO a tutela de fls. 48.Pelo princípio da sucumbência, nos termos 

do art. 86, do NCPC, arbitro o ganho de causa em favor da autora em 30% 

e em favor da ré em 70%, o que norteará o pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º).Transitada em 
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julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas 

baixas.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 237735 Nr: 17491-22.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE LURDES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A, LIDER SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO feito 

nesta Ação Cobrança de Indenização DPVAT para CONDENAR o réu ao 

pagamento do seguro DPVAT em favor da autora, no equivalente a R$ 

2.496,00 (dois mil quatrocentos e noventa e seis reais), atualizados com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que o autor decaiu apenas no quantum, 

condeno a seguradora demandada ao pagamento das custas 

processuais, devendo emitir guia a tanto no sítio do TJMT, bem como, 

honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85 do CPC.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

20 DE MARÇO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435726 Nr: 4465-10.2016.811.0002

 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: MARENIL JOANA DE ARRUDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento;I - do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 

centavos).II – Pagamento de Restituição de Despesas de Assistência 

Médica e Suplementares (DAMS), no montante de R$ 194,14 (cento e 

noventa e quatro reais e quatorze centavos).Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso, e das despesas médicas 

desde a data do desembolso.Pelo princípio da sucumbência e por entender 

que a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

20 DE MARÇO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448280 Nr: 11047-26.2016.811.0002

 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: ISAIAS TEIXEIRA RODRIGUES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:8506-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a ré ITAÚ SEGUROS S/A ao 

pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º do novo Código de Processo 

Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

a rqu ivem-se  os  au tos  com as  dev idas  ba i xas  e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

26 DE MARÇO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316508 Nr: 12878-17.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO MAURILIO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bibiano Pereira Leite Neto - 

OAB:8938/MT

 Processo nº 12878-17/2013. (Cód. 316508)

Vistos...

Intime-se a parte ré para falar sob a petição e os documentos juntados às 

fls. 176/198.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 27 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 93891 Nr: 3467-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR PASSOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094, DR. ELTON RUBENS DO ESPÍRITO SANTOS - OAB:MT-6094, 

FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, 

GUSTAVO GOULART VENERANDA - OAB:81329/MG, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:12333

 Processo n° 3467-91/2006 (Cód. 93891)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio do 

valor remanescente em contas da parte devedora, ou seja, R$ 3.175,55, 

conforme peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Nos termos do art. 525, do NCPC, certifique se decorreu o prazo para 

oferecimento de impugnação. Em caso positivo, conclusos para extinção. 

Sendo juntada a referida peça, ao credor para manifestar-se e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 264248 Nr: 3392-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA CAVALCANTE EMPREEDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA - ACEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tadeu Trevisan Bueno - 

OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CESAR TEIXEIRA - 

OAB:OAB/GO 16188, HELIO FRANCISCO DE MIRANDA - OAB:GO/9.512

 Processo n.° 3392-76/2011 (Cód. 264248)

Vistos...

Realizadas pesquisas em contas da parte devedora foi localizada apenas 

a importância de 60,29, que realizei a transferência, conforme documentos 

anexos. Aguarde-se resposta da Conta Única quanto à operação.

Ao credor para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 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...

Certifique a Sra. Gestora o decurso do prazo para oferecimento de 

Impugnação.

Realizadas pesquisas em contas da parte devedora não foram localizados 

valores para bloqueio/penhora, conforme documentos anexos.

Assim, à credora para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 333669 Nr: 2241-70.2014.811.0002

 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: RONALDO APARECIDO TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEANSING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 20.03.2018

Horário: 17:00h

Processo n.º 2241-70/2014 (Cód. 333669) – Ação de Indenização

Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Ronaldo Aparecido Tosta

Advogado: Fabrício Torbay Gorayeb

Parte ré: Santander Leasing S/A – Arrendamento Mercantil

Advogada: Lizy Emanoelle de Azevedo

Aberta a audiência, registro a presença da preposta da ré, Sra. Tatiane 

Fátima de Oliveira Moraes, acompanhada de advogada. Ausentes o autor 

e seu advogado.

Requer a ré a juntada de substabelecimento e carta de preposição.

Pela MMª Juíza foi dito:

Juntem-se os documentos da ré.

Em virtude de que as partes formalizaram acordo pondo fim ao processo, 

que tomei conhecimento nesta data, torno a audiência como prejudicada.

Em razão disso, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do 

art. 200, do nCPC, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, DOU COMO EXTINTO ESTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b”, do NCPC.

Como as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se com as devidas 

baixas.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Nada mais havendo, determinou a 

MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002998-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON TAVARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002998-76.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EVERSON TAVARES DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Intimem-se as partes, para que no prazo 

comum de quinze dias, falem sobre o laudo pericial indicado à Id. nº 

4339705 - Pág. 2. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2018. ESTER BELÉM NUNES 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004704-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004704-94.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RICARDO ALEXANDRE DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo 

comum de quinze dias, falarem sobre o laudo pericial indicado à Id. nº 

4590153 - Pág. 1-2. Feito isso, conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2018. ESTER BELEM NUNES 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000523-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO FLAVIO DE BARROS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000523-16.2017.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAGNO FLAVIO DE 

BARROS ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por MAGNO FLAVIO DE BARROS ARRUDA em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4698608 - Pág. 1e documentos. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4992754, alegando, em 

preliminar, carência de ação - ausência de interesse de agir pela falta de 

pedido administrativo, alteração do polo passivo para a Seguradora Líder. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Encaminhados os autos 

ao Centro de Solução de Conflitos, visando à realização de sessão de 

conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo juntado a Id. nº. 

5504941 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado a Id. nº. 5504941 - Pág. 3-4. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, só o réu falou, vindo-me 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de outras 

provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à 

cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente 

de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com redução 

permanente de sua capacidade laborativa. DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte 

autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 4698610 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. Tenho ainda, que 

inobstante a manifestação do autor discordando do laudo pericial 

realizado, este não trouxe nenhum documento ou fato capaz de 

descaracterizar a validade da perícia médica realizada. No tocante à 

lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 5504941 - Pág. 3-4) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (75%) do ombro direito (25%) e 

incapacidade parcial (50%) do punho esquerdo (25%). Portanto, havendo 

prova da invalidez de caráter permanente e sequela com debilidade 

permanente do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho 

pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por 

ter o acidente ocorrido nos idos de 2016, data posterior à vigência da Lei 

n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 

para o caso de invalidez permanente, como pleiteado. Estabelece a tabela 

SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa/parcial de algum dos membros pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta ombro direito: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito 

e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 75% 

D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.531,25. Lesão II; A) Valor total da 

cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta punho 

esquerdo: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo 

com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor 

devido: A x B x C: R$ 1.687,50. Totalizando o valor de R$ 4.218,75. Com 

isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão 

sofrida conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA 

Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 
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atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, do novo Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000522-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IDALGO SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000522-31.2017.8.11.0002 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ IDALGO SANTANA 

LIMA Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos... Ao autor, para que no prazo de cinco dias, fale sobre o 

laudo pericial indicado à Id. nº 5505084 - Pág. 1-2. Feito isso, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002158-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS CARVALHO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002158-66.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSIAS CARVALHO DE 

ARRUDA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Ao autor, para que no prazo de cinco dias, 

junte procuração devidamente válida. Após, ao réu para no prazo de cinco 

dias, falar sobre o laudo pericial de Id. nº 3669337 - Pág. 1-2. Feito isso, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008457-25.2017.8.11.0002

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:

GABRIEL JOSE DUARTE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008457-25.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 26.954,46; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA Parte Ré: EXECUTADO: GABRIEL JOSE DUARTE 

FERREIRA Vistos... Recebo a exceção de pré-executividade para 

processamento no próprio feito executivo, sem outorgar efeito suspensivo 

à Execução. Pelo princípio do contraditório intime-se a parte credora para 

dizer sobre a exceção em 10 (dez) dias e conclusos para decisão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002118-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002118-50.2017.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 139.917,93; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTENOR SANTOS ALVES 

JUNIOR Parte Ré: RÉU: CLEBER ANTONIO CINI Vistos... Altere a Sra. 

Gestora as informações no sistema para Cumprimento de Sentença Em se 

tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos, intime-se o executado por carta com 

aviso de recebimento (NCPC, art. 513, § 2º, II) para o devido cumprimento, 

a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias. Inviável, portanto, o pedido de 

aplicação do art. 364, do NCPC, nesta fase processual em razão do 

expresso texto legal. Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, 

acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%. Em havendo 

pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários 

sobre o restante. Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo 

de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação. 

Intime-se, ainda, o executado, para que apresente impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002530-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA ARAUJO BONIFACIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002530-15.2016.8.11.0002; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NATHALIA ARAUJO 

BONIFACIO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos... Diante da informação no Id. 12114570, 

inobstante entender que a responsabilidade de cadastro do advogado no 

sistema PJE cabe ao profissional e não ao juízo, comprove a ré o alegado, 

ou seja, que seu patrono não estava cadastrado para receber intimações, 

em específico, a sentença, e se ela foi regularmente publicada. Suspendo, 

por ora, o cumprimento da decisão no Id. 11941870. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009436-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MECANICA FELIPE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Número do Processo : 

1009436-84.2017.8.11.0002, : Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[PAGAMENTO]. EXEQUENTE: RODOESTE - 

IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA EXECUTADO: MECANICA FELIPE 

LTDA - ME Vistos... Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 03 

(três) dias (CPC, art. 829). Não efetuado o pagamento, penhore o Sr. 

Oficial de Justiça quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), procedendo a respectiva avaliação, 

mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em 

seguida. Não sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados 

bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os embargos serão 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na 

forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000915-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LEANDRA DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1000915-53.2017.8.11.0002. AUTOR: ANA PAULA LEANDRA DOS 

SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por ANA PAULA LEANDRA DOS SANTOS em desfavor 

da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

alegando que é vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento de 100% do valor do seguro no montante total de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 4831267 - Pág. 1 e documentos. 

Encaminhados os autos ao Centro de Solução de Conflitos, visando a 

realização de sessão de conciliação, esta restou infrutífera, conforme 

termo juntado à Id. nº 7968407 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte 

autora foi submetida a avaliação médica, conforme laudo juntado à Id. nº 

7968418 - Pág. 2. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 

8068563, alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir pela falta 

de pedido administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo 

causal e que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas o 

fizeram, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DA 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a tese 

apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto à 

invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o 

valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. 

Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 4831276 - Pág. 2-3), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. Tenho ainda, que 

inobstante a manifestação do autor discordando do laudo pericial 

realizado, este não trouxe nenhum documento ou fato capaz de 

descaracterizar a validade da perícia médica realizada. No tocante à 

lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 7968418 - Pág. 1-2) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (10%) no membro inferior direito 

(70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2016, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MID: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 945,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 
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para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005730-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Número do Processo: 

1005730-30.2016.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL PEREIRA DE QUEIROZ 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc ... 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JOEL 

PEREIRA DE QUEIROZ em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que em 18 de Setembro 

de 2016 foi vítima de acidente de trânsito ocasionando incapacidade 

permanente. Por entender que a Medida Provisória 451/2008 é 

incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a 

R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor 

do seguro, juntando procuração à Id. nº 4474994 - Pág. 1 e demais 

documentos. Termo de audiência de tentativa de conciliação à Id. nº 

5521000 - Pág. 1, oportunidade onde a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado à Id. nº 5521000 - Pág. 7-8. 

Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id nº 5544286, alegando, em 

preliminar, ausência de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau 

e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até 

o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o acolhimento da preliminar ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Da contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 7251266. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à parte autora. 

Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim de 

Ocorrência (Id. nº 4476022 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete a autora e sua origem advinda 

de acidente automobilístico. Todavia, a prova da extensão do dano, ou 

seja, o grau de invalidez do membro lesionado do autor se mostra 

necessária para quantificar o valor da indenização a ser paga. Nesse 

diapasão, tenho que o laudo de fls. 102/107 é claro em dizer que o autor 

apresenta perda parcial (50%) do punho direito (25%) e perda parcial (75) 

do membro inferior direito (70%). Assim, a lesão apontada guarda 

correlação com a debilidade prevista na Tabela para Cálculo de 

Indenização para Invalidez Permanente anexa à Lei n. 6194/74, que 

consigna os percentuais a serem considerados sobre o valor máximo 

indenizável (até R$13.500,00). Logo, fica estabelecido o nexo causal entre 

o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/74 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando para tal 

órgão administrativo a função em quais hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitár ia,  não representando i legal idade ou 

inconstitucionalidade. Nesse aspecto, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009) II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 5521000 - 

Pág. 7-8) concluiu que autor apresenta perda parcial (50%) do punho 

direito (25%) e perda parcial (75) do membro inferior direito (70%). 

Portanto, havendo prova da invalidez de caráter definitivo de forma 

intensa, sem possibilidade de recuperação e sequela com debilidade 

permanente parcial do membro lesionado em razão do grau das lesões, 

tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Estabelece a 

tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada pela perda 

completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão I: A) Valor 

total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta punho direito: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito 

e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% 

D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. Lesão II: A) Valor total da 

cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta MID: 

70% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x 
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B x C: R$ 7.087,50. Totalizando o montante de R$ 8.775,00. DA 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que o autor decaiu apenas no 

quantum, condeno a seguradora demandada ao pagamento das custas 

processuais, devendo emitir guia a tanto no sítio do TJMT, bem como, 

honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85 do CPC. Decorrido o prazo recursal e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) 

ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002339-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RUTILDO PENTEADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT0013280A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002339-67.2016.8.11.0002 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO RUTILDO 

PENTEADO Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT proposta por SEBASTIAO RUTILDO PENTEADO em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. 

Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 

100% do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 1999138 - Pág. 1 e documentos. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 3312147, alegando, em preliminar, carência 

de ação – impossibilidade jurídica do pedido – fortuito noticiado não 

abrangido pelo seguro DPVAT instituído pela lei 6.1974/74 – queda de 

bicicleta, ausência de interesse de agir pela falta de pedido administrativo. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Encaminhados os autos 

ao Centro de Solução de Conflitos, visando à realização de sessão de 

conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo juntado a Id. nº. 

3669417 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado a Id. nº. 3669413 - Pág. 1-2. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas o fizeram, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. CARÊNCIA DE AÇÃO 

– IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CASO FORTUITO NOTICIADO 

NÃO ABRANGIDO PELO SEGURO DPVAT INSTITUÍDO PELA LEI 6.1974/74 

– QUEDA DE BICICLETA A bicicleta elétrica se enquadra na definição 

genérica de veículo automotor, a Resolução Contran nº. 315/2009 a 

equipara a um ciclomotor, que é considerado um veículo automotor, nos 

termos do art. 96, II, a, 2, do CNT, assim, por consequência lógica, ambos 

são veículos automotores. Nesse sentido, em sendo a bicicleta elétrica 

considerada veículo automotor, a vítima que sofre danos decorrentes de 

acidente provocado por este meio de transporte tem o direito de ajuizar 

ação visando ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT, logo, não há 

que se falar em carência de ação pela impossibilidade jurídica do pedido. 

Ademais, segundo a Lei 6.194/1974, o seguro DPVAT deve indenizar os 

danos decorrentes de acidente de trânsito que envolvam veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, sendo que, em momento algum exige licenciamento ou 

comprovação do pagamento de taxas e tributos. DA CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar 

por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e acesso à 

justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia 

necessidade de requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO 

RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para 

que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré 

impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes 

quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de condenação, 

que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 

6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização à parte 

autora. Conforme documento acostado na exordial, em especial, o Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 1999165 - Pág. 3-4), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. Tenho ainda, que 

inobstante a manifestação do autor discordando do laudo pericial 

realizado, este não trouxe nenhum documento ou fato capaz de 

descaracterizar a validade da perícia médica realizada. No tocante à 

lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a 

extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é 

disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente 

sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela 

SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinqüenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 424 de 458



cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). O laudo pericial (Id. nº 3669413 - Pág. 1-2) concluiu que a parte 

autora apresenta incapacidade parcial (50%) no membro inferior esquerdo 

(70%). Portanto, havendo prova da invalidez de caráter permanente e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2016, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, como 

pleiteado. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa/parcial de algum dos membros 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I; A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta MIE: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. Com isso, faz 

jus o autor ao recebimento de tal importância referente à lesão sofrida 

conforme indicado no laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por 

força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo 

princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no 

quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2018. ESTER 

BELEM NUNES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005756-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ANTONIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005756-28.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JUCELINO ANTONIO LEITE 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por JUCELINO ANTONIO LEITE em desfavor da SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que em 

11.05.2016 foi vítima de um acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender que a Medida Provisória 451/2008 é 

incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a 

R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização 

no patamar equivalente a 40 salários mínimos da data do pagamento, 

juntando procuração à 4483102 - Pág. 1, e documentos. Citada, a ré 

ofertou a contestação juntada à Id. nº 5046971, alegando, em preliminar, 

carência de ação - ausência de interesse de agir pela falta de pedido 

administrativo, alteração do polo passivo para a Seguradora Líder. No 

mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos. Encaminhados os autos 

ao Centro de Solução de Conflitos, visando à realização de sessão de 

conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo juntado a Id. nº. 

5511640 - Pág. 1. Naquela oportunidade, a parte autora foi submetida à 

avaliação médica, conforme laudo juntado a Id. nº. 5511640 - Pág. 2-3. 

Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambos manifestaram-se, 

vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender que prescinde de 

outras provas além dos documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto 

à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que foi vítima de 

acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de sequela com 

redução permanente de sua capacidade laborativa. DA SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL No tocante à substituição da seguradora ré pela 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT entendo que tal 

alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da mesma natureza, 

tem por fim aplicar o previsto em normatização da Fenaseg, bem como, 

facilitar a análise e pagamento das indenizações pleiteadas, ao passo que 

não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, especialmente à autora. 

Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL da ré pela 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, determinando que o 

cartório promova as devidas alterações no pólo passivo, retificando-se a 

capa dos autos e os dados de distribuição no sistema PJE. DA CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a 

preliminar por entender que a tese apresentada fere o direito de petição e 

acesso à justiça, além do que inexiste qualquer disposição legal quanto à 

prévia necessidade de requerimento na via administrativa. DAS 

DESPESAS MÉDICAS A Lei 6.194/64, normatiza os valores a serem 

recebidos à título de reembolso por despesas de assistência médica e 

suplementares. No que tange a indenização, temos que deve 

corresponder ao teto máximo fixado em lei, sendo este de R$ 2.700,00, 

aplicando o que dispões a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, III alterado pela Lei n.° 

11.482/07, senão vejamos: 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: ... III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. Nesse 

sentido, também sedimenta a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL - 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO E DESPESAS E TRATAMENTOS APRESENTADOS - 

COMPROVADOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. As provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos se referem ao acidente sofrido pelo Agravado, 

tanto pelas datas próximas ao evento danoso, como pela referência ao 

tratamento. (Ag 176775/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado 

no DJE 12/02/2016). (TJ-MT - AGV: 01767756220158110000 

176775/2015, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 12/02/2016). A jurisprudência do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 
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acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. (Ap 20616/2010, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/06/2011, Publicado no DJE 

16/06/2011) (TJ-MT - APL: 00206166720108110000 20616/2010, Relator: 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2011, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2011). Portanto, 

havendo prova dos gastos pelo autor com despesas de assistência 

médica, em decorrência de acidente automobilístico (Id. nº 4484001 - Pág. 

1-4) no montante de R$ 4.078,53, tenho pela aplicação do art. 3º, III, da Lei 

n.° 6.194/74, no teto máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta a prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto ao acidente e quanto à invalidez permanente, 

requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse proporcional à 

lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo 

por devida a indenização à parte autora. Conforme documento acostado 

na exordial, em específico o Boletim de acidente de transito (Id. nº 

4483153 - Pág. 9) restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que 

a invalidez permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse 

aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade 

que acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. 

Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinqüenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 5511640 - 

Pág. 2-3) concluiu que o autor apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho direito de média repercussão avaliada em 50% de 

25%; invalidez permanente parcial incompleta do membro superior 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% de 70%; invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de intensa 

repercussão avaliada em 75% de 70%; invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura pélvica de média repercussão avaliada em 50% de 

100%; invalidez permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial de 

repercussão residual avaliada em 10% de 100%. Portanto, havendo prova 

da invalidez de caráter definitivo, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente do membro lesionado em razão do 

grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 

6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente ocorrido nos idos de 2014, 

data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, que o valor indenizatório é 

limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente, e não 

40 salários mínimos, como pleiteado. Ademais, nesse aspecto, a parte 

autora sequer apresentou tese quanto à suposta ilegalidade e/ou 

inconstitucionalidade da Medida Provisória e lei consequente, limitando-se 

a alegar que não condizem com os parâmetros da Constituição Federal da 

República, o que entendo até insuficiente para análise da arguição. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa de um dos membros superiores/inferiores ou das 

mãos ou demais partes elencadas na tabela, pagar-se-á indenização à 

proporção sobre o percentual da perda funcional, sobre o qual se aplica o 

redutor apurado pelo expert, restando o cálculo na seguinte forma: 1ª 

Lesão A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda 

incompleta punho direito: 25% C) Percentual do redutor apurado pelo perito 

e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% 

D) Valor devido: A x B x C: R$ 1.687,50. 2ª Lesão A) Valor total da 

cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta MSE: 70% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

4.725,00. 3ª Lesão A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda incompleta MID: 70% C) Percentual do redutor 

apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de 

irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 7.087,50. 4ª Lesão A) 

Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta 

estrutura pélvica: 100% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de 

acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 50% D) 

Valor devido: A x B x C: R$ 6.750,00. 5ª Lesão A) Valor total da cobertura 

(Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta estrutura crânio facial: 

100% C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x 

B x C: R$ 1.3650,00. Totalizando o montante de R$ 21.600,00. Em que 

pese o valor total das lesões acima indicado, devem ser obedecidos os 

parâmetros estabelecidos pela nova lei, que limitou o teto indenizatório do 

seguro obrigatório DPVAT ao montante de R$13.500,00, por força da Lei 

nº 6.194/74 e a própria legislação atenta para a necessidade de gradação 

da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente 

sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for 

absoluta, total e permanente. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da 

Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os juros na hipótese de 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. 

Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua 

incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a 

matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento; I - do seguro DPVAT em favor da autora na 

importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). II – Pagamento 

de Restituição de Despesas de Assistência Médica e Suplementares 

(DAMS), no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Para 

fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do 

CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso, e das 

despesas médicas desde a data do desembolso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os juros de mora 

na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. [2] Incide 

correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo 

prejuízo.

2ª Vara Cível
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002149-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CURTUME VIPOSA SA INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JUSTO SCHULZ OAB - SC15863 (ADVOGADO)

PRISCILA LEIDENS OAB - SC26151 (ADVOGADO)

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002149-36.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CURTUME VIPOSA SA 

INDUSTRIA E COMERCIO Parte Ré: REQUERIDO: HOSPITAL E 

MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA Vistos. Designo o dia 10 de 

julho de 2018 às 15h30, para a inquirição da testemunha. A intimação da 

testemunha arrolada deverá ser providenciada pela parte que a arrolou, 

nos termos do artigo 455, do CPC. A inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. Comunique-se o Juízo Deprecante 

comunicando a data assinalada para o ato, para as providências 

necessárias. Às providências. Várzea Grande, 3 de abril de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296785 Nr: 17160-35.2012.811.0002

 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

 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296794 Nr: 17169-94.2012.811.0002

 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. 06 LOTE 10 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319822 Nr: 16192-68.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Diante de todo o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito 

com fulcro no art. 487, I, do Código Processo Civil.Pela sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do 

zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos 

do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita (fls. 19).Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado 

pela seguradora para realização da prova pericial (fls. 47/48), devendo a 

parte requerida trazer aos autos os dados bancários. 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.P. I e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002397-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LEITE TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002397-02.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GISELE LEITE TORRES 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que, a parte autora não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os 

endereços eletrônicos das partes. Demais disso, diante de sua 

incapacidade, está sendo representado, contudo não foi juntado aos 

autos o termo de curatela, documento essencial para a prova da interdição 

e representação do interditado, sendo certo que a sentença proferida em 

desfavor do INSS, não se presta a esse fim. Ademais, o polo ativo da 

ação está cadastrado de forma incorreta, posto que consta GISELE LEITE 

TORRES, mas pleiteia-se o direito de JULIO CESAR DA COSTA ALENCAR, 

de modo que este é quem deve figurar no polo ativo da ação, não sua 

suposta representante legal. Destaca-se que, nos termos do art. 18 do 

Código de Processo Civil: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” De tal modo, 

demonstrada a incapacidade do requerente, também deverão ser 

adequadas a procuração e declaração de hipossuficiente para constar, 

respectivamente, como outorgante e declarante JULIO CESAR DA COSTA 

ALENCAR representado ou assistido, conforme o grau da incapacidade 

deste, pela representante legal, bem como deverão ser juntado aos autos 

cópias dos seus documentos pessoais. Ainda, constata-se a existência 

de contradição em relação ao estado civil do requerente e de sua 

representante, posto que são qualificados como casados, ao mesmo 

tempo que menciona-se serem companheiros e junta declaração de união 

estável, de modo que deverá ser esclarecido se são casados em união 

estável ou solteiros em união estável. Ainda verifica-se que, a maioria dos 

documentos juntados pela requerente estão na horizontal, de cabeça para 

baixo e fora de ordem, dificultando sobremaneira a sua leitura. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 427 de 458



Ressalta-se que é imprescindível a cooperação das partes quanto às 

peças e documentos apresentados, os quais devem ser digitalizados com 

padrões de qualidade que permitam, sem perda de tempo, o entendimento 

de seu conteúdo, evitando-se digitalizações que são feitas de ponta a 

cabeça, ou no modo lateral de apresentação. A propósito, a Resolução nº 

427/2010 editada pelo o Supremo Tribunal Federal em seu art. 9º “A 

correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado 

ou procurador”. Nesse mesmo sentido, prevê a Resolução Nº 185/2013 do 

CNJ em seu artigo 14, §1º§: “1º Incumbirá àquele que produzir o 

documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar 

pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade. “ Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar os endereços 

eletrônicos das partes, caso possuam (art. 319, I, do CPC); 2. Juntar termo 

de curatela, decisão e/ou sentença que determinou sua interdição; 3. 

Corrigir o polo ativo da ação; 4. Juntar procuração e declaração de 

hipossuficiente em nome do titular do direito que se pleiteia; 5. Juntar cópia 

dos documentos pessoais do autor; 6. Esclarecer quanto ao estado civil 

do requerente e sua representante, juntando documento comprobatório; 7. 

Juntar todos os documentos na vertical e em ordem, evitando-se 

fracionamentos desnecessários. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 3 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002314-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA JULIETA DE CAMPOS (AUTOR)

AUGUSTINHO GOMES DE SOUZA (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 Processo: 1002314-83.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RITA JULIETA DE CAMPOS, 

AUGUSTINHO GOMES DE SOUZA Parte Ré: 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, 3 de abril de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002324-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO OAB - SP0313182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002324-30.2018.8.11.0002; 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AUTO POSTO 

SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA Parte Ré: REQUERIDO: ARARAS 

PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Vistos. Cumpra-se como 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 3 de abril de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes 

Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001799-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA STEFANELLO PIRES OAB - MS21073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA 

(EXECUTADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARCAO DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001880-94.2018.8.11.0002 Parte Autora: 

CELSO ALVES RONDON Parte Ré: SEBASTIAO BARCAO DE MIRANDA 

Vistos. Determinada a emenda da inicial Id. 12187984 a parte autora 

descurou de atender integralmente a decisão, na medida em que deixou de 

esclarecer em que consiste a pretensão indenizatória, se proveniente da 

propositura de ação indenizatória pelo requerido em face dos autores; se 

proveniente do fato de o requerido ter injuriado e/ou difamado os autores; 

ou outra. Outrossim, consoante já consignado na decisão anterior, os 

fatos não se encontram deduzidos de forma clara na inicial, pois sequer 

consta em que consistiria a “injúria e difamação”, em tese, praticada pelo 

requerido, o que dificulta a análise da pretensão, assim como a 

apresentação de eventual defesa pela parte contrária. Assim, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a irregularidade 

acima descrita, esclarecendo adequadamente em quais fatos consistente 

a pretensão indenizatório, em conformidade com o art. 319 do CPC, sob 

pena de indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005441-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO OAB - MT0008250A (ADVOGADO)

FLAVIO MULLER OAB - MT5841/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001884-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO (AUTOR)

ERMES LANDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO COZIN (RÉU)

ALEXANDRE GONCALO DA SILVA (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001884-34.2018.8.11.0002 

AUTOR: ERMES LANDO, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO RÉU: 

ALEXANDRE GONCALO DA SILVA, VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, PAULO ROBERTO COZIN Vistos, etc. Diante do 

pugnado pela parte requerente no Id. 12338321, procedi com a busca de 

endereço nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud 

e Renajud), onde obtive os seguintes endereços: - Rua Sebastião 

Lourenço, 432, Jardim Brasília, Rondonópolis/MT CEP 78700-600; - Rua 

Projetada 1, 01, Jardim Brasília, Rondonópolis/MT CEP 78700-690; - Rua 

Paz, 432, Mercearia Bosco, Jardim Brasília, Rondonópolis/MT ; - Avenida 

Alzira Santana, 330, Centro, Várzea Grande/MT CEP 78135-750; - Avenida 

Arapongas, n. 0, Centro, Carlinda/MT CEP 78587-000; - Avenida Jamanxim, 

s/n, Centro, Novo Progresso/PA CEP 68193-000. Assim, venha a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar em qual endereço pretende 

seja citado o requerido Alexandre Gonçalo da Silva. Com a indicação do 

endereço, expeça-se o necessário. No mais, cumpra-se conforme 

decisão de Id. 12223794, expedindo-se o necessário. Cumpram-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000910-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SANTOS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA KAROLINE SILVA MELO OAB - MS11306 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000910-94.2018.8.11.0002 

AUTOR: TIAGO SANTOS E SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Determinada a emenda da 

exordial no Id. 11688193, a parte autora se manifestou no Id. 12251841, 

pugnando pela dilação do prazo para cumprimento da determinação. Defiro 

o pugnado pelo autor e, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento da decisão proferida no id. 11688193. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte para manifestação no prazo de 05 dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001912-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE SILVA DE MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001912-02.2018.8.11.0002 

AUTOR: ODETE SILVA DE MORAES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando detidamente os 

autos, observo que as faturas atinentes à Unidade Consumidora sub 

judice constam como sendo de titularidade de João Gomes Fonseca, ao 

passo que no polo ativo da demanda foi incluída a autora Odete Silva 

Moraes. Nesse passo, considerando que a teor do que dispõe o art. 18 do 

CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, suprir a irregularidade acima constatada, 

esclarecendo a inclusão de Odete Silva de Moraes no polo ativo da lide, 

atentando-se quanto a eventual necessidade de inclusão ou substituição 

do polo ativo, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO PARENTE SENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005754-58.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

PAULO AFONSO PARENTE SENA Vistos etc. Venha o exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o que entender de direito 

para o andamento útil do feito. Ainda, ressalto que o exequente deverá em 

igual prazo aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004785-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004785-43.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos. À vista de já haver transcorrido, em muito, o prazo de suspensão 

do processo pleiteado no Id. 5054901, indefiro o pugnado pela parte 

autora. Outrossim, intime-se a douta advogada da autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo, atendendo ao 

determinado no Id. 4184784, sob pena de extinção. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000186-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE DA SILVA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000186-90.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: MARCELLE DA SILVA DANTAS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 12391956, e suspendo 

o trâmite do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, transcorrido o 

prazo supra, intime-se a parte autora para proceder com andamento útil do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007381-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO ALVES DA SILVA (RÉU)

DANIEL ALVES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007381-63.2017.8.11.0002 

AUTOR: REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA RÉU: DANIEL ALVES DA 

SILVA, GONCALO ALVES DA SILVA Vistos etc. Registro que o petitório 

de Id. 12378785 será analisado quando do saneamento do processo. 

Venha a parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, 

do CPC/2015, oferecer impugnação às contestações carreadas nos 

autos. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001132-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIZA SOARES BOABAID YULE (RÉU)

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID (RÉU)

LUCILA SOARES BOABAID (RÉU)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (RÉU)

LEILA MARIA BOABAID LEVI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001132-62.2018.8.11.0002 

AUTOR: ANDREIA ALVES DA SILVA RÉU: VERDADE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID YULE, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, WALTER NUNES DA SILVA BOABAID Vistos. 

Considerando que o pedido de usucapião deve ser efetuado em face do 

atual proprietário do imóvel[1], bem como considerando que na certidão de 

Id. 12397358 denota-se que o imóvel usucapiendo encontra-se averbado 

em nome de Antônio Carlos Santana, verifico que não há qualquer outra 

informação capaz de propiciar eventual busca de sua 

qualificação/endereço nos sistemas eletrônicos de busca disponíveis ao 

Poder Judiciário, bem como não é possível inferir-se acerca da existência 

de título translativo de propriedade. Posto isso, determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar nos autos maiores 

informações acerca do atual proprietário do Lote 05, Quadra 183, do 

Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT, da existência de registro de título 

translativo da propriedade do imóvel e/ou cópia atualizada da matrícula do 

referido imóvel. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2012 p. 278.

Despacho Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004450-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004450-87.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. A despeito dos documentos juntados nos Ids. 

12410333, 12410323, 12410300, observo que a irregularidade na 

representação da parte requerida persiste, uma vez que a advogada 

Thais Fernanda Ribeiro Dias não possui poderes para representar a parte 

requerida em juízo. Assim, determino, venha a parte requerida, em 05 

(cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não 

homologação do acordo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI COPETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT0003988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002456-87.2018.8.11.0002 Parte Autora: 

MARIA ROSELI COPETTI Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Aduz, em síntese, a parte 

autora que os valores cobrados nas faturas de energia vencidas a partir 

do mês de dezembro/2015 são ilegais, pois não representam sua média de 

consumo. Ao mesmo tempo, afirma que firmou com a requerida um acordo 

relacionado a faturas vencidas entre maio/2015 a julho/2016 (id. 12485463 

e 12485477). A despeito disso, ao formular sua pretensão final apenas 

requereu a revisão das faturas vencidas a partir de dezembro/2015, sem 

nada mencionar acerca do acordo celebrado entre as partes que possui 

plena validade, além de ser impedido da revisão pleiteada. Desta forma, 

caso a parte autora tenha, de fato, interesse na revisão das faturas 

vencidas no período de dezembro/2015 a julho/2016, deverá adequar a 

sua pretensão inicial no sentido de perquirir a nulidade do acordo 

celebrado entre as partes. Destarte, determino venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, adequar sua pretensão inicial a fim de incluir 

eventual pretensão anulatória do aludido acordo a fim de possibilitar a 

revisão de todas as faturas questionadas. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 247270 Nr: 7135-31.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA DA CRUZ E SILVA FIALHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A, UNIC-VG - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Joaquina da Cruz e 

Silva Fialhe e no polo Banco do Brasil S/A e Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais - ASTRUFO.

Intimem-se os devedores Banco do Brasil S/A e Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais - ASTRUFO, por meio de seus patronos via 

DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 

218-v, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.
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Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de setembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 401334 Nr: 12020-15.2015.811.0002

 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: CINTIA COMÉRCIO E REVESTIMENTOS DE VEÍCULOS 

EIRELI, MARCOS TAVARES DA SILVA, CINTIA CRISTINA CAPATO 

BOABAID, CINTIA CAMINHÕES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA 

EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAL SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS MORENO - 

OAB:OAB-MT 10016, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS MORENO - 

OAB:OAB/MT 10.016, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de intimação, emitida no dia 22/03/18, foi enviada na 

data de 03/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 529198 Nr: 3913-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JARDIM MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA (FIO DE LUA), 

ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO, PAMELLA VICTORIA FERNANDES 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JR. 

- OAB:6398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

encaminhada à Comarca de Tangará da Serra/MT, bem como que promova 

o depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma 

de pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 82025 Nr: 4478-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA, 

RONALDO LUIZ MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO CARRARO - OAB:OAB/GO 

11.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO RODRIGUES PAVONI - 

OAB:177.155

 Certifico que a carta de intimação, emitida no dia 27/03/18, foi enviada na 

data de 03/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 311336 Nr: 7413-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECIDOS TITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E CAMARGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo Santos - OAB:10799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de intimação, emitida no dia 27/03/18, foi enviada na 

data de 03/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11489 Nr: 239-55.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAZ PRODUTOS PARA HOTÉIS E RESTAURANRES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYENE CRISTINA SODRÉ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de intimação, emitida no dia 26/03/18, foi enviada na 

data de 03/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 100581 Nr: 9831-79.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.D. DE CAMPOS FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

GUARDA MUNICIPAL VG, SÉRGIO LÍRIO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro Roberto de Souza - 

OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta de intimação, emitida no dia 27/03/18, foi enviada na 

data de 03/04/2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009063-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT0020993A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA (REQUERIDO)

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (REQUERIDO)

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (REQUERIDO)

MARIANO RAMOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A (ADVOGADO)

ARNALDO PAES DE BARROS OAB - 080.789.471-00 (REPRESENTANTE)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

ROBERTO JOSE DA SILVA OAB - 109.553.801-20 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009063-53.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE SIQUEIRA CAMPOS REQUERIDO: 

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA, ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO 

Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Retifique-se o polo passivo da lide, conforme Id. 

11342434. Presentes os pressupostos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

Anote-se. Nos termos do art. 683, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, citem-se os opostos, na pessoa dos seus respectivos 

advogados, via DJE, para contestar o pedido inicial, no prazo comum de 15 

dias. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do 
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art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001665-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAECIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Número do Processo: 1001665-55.2017.8.11.0002 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA]. EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EXECUTADO: LAECIO DA SILVA Vistos, etc. 

Considerando que o executado não foi localizado para ser citado, defiro o 

pedido de id. 12388932, razão pela qual determino que o executado seja 

citado, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios fixados na decisão de id. 6066211, salientando 

que caso o executado queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo 

estabelecido no edital de citação, independentemente de penhora, 

depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, não 

terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, determino que a publicação do edital de citação seja em jornal 

local de ampla circulação a ser providenciado pela parte exequente, o que 

faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os 

prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte 

executada, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública 

Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada para 

patrocinar a defesa do executado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KILVE LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA OAB - 603.756.981-91 (CURADOR)

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000179-35.2017.8.11.0002 Parte Autora: 

KILVE LEMES DA COSTA CURADOR: LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA 

Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Kilve Lemes Da Costa propôs a presente ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. No Id. 4641753 consta decisão que 

determinou que a parte autora, no prazo 15 (quinze) dias, regularizasse 

sua representação processual, sob pena de nulidade do processo, porém 

a parte autora nada manifestou, conforme certificado no Id. 12399310. 

Após vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora não regularizou sua 

representação processual, deixando transcorrer in albis o prazo 

assinalado, razão porque o processo fica impedido de prosseguir no seu 

curso normal. Desta feita, e uma vez verificada a irregularidade na 

representação processual, que não foi suprida pela parte autora, a 

extinção do feito é medida que se impõe, à luz do art. 76, § 1º, inciso I do 

CPC/2015. Nesta esteira, em face da ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto 

sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Custa 

pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe 

defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Outrossim, deixo de condená-lo 

ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003837-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CESAR SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003837-67.2017.8.11.0002 Parte Autora: 

FABIO CESAR SANTANA Parte Ré: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Fabio Cesar Santana promove a presente 

ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais, requerendo a condenação da 

requerida ao pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório 

por Acidente de Trânsito no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Na decisão de Id. 8031942 foi determinado à parte autora que 

comprovasse nos autos a realização de requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento, porém apesar de ter sido devidamente intimado o 

autor nada manifestou, conforme se observa do teor da certidão de Id. 

12401138. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

presente ação foi ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro 

Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será 

obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais sofridos 

tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 

6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, a falta de interesse 

de agir deve ser reconhecida, de ofício. Isso porque, o interesse de agir 

diz respeito à necessidade da existência do processo como única maneira 

de resolver o conflito de interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorin 

Assumpção Neves, em Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª 

edição. Editora Método, p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, 

também chamado de interesse processual, está intimamente associada à 

utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a 

movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o 

provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma 

melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o 

tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na 

resolução da demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha 

analisado previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária 

a propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 
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em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, que consiste em uma das condições da ação, 

outra alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse 

de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição 

inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, 

com base no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto defiro o 

pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Transitada em julgado, 

deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providenciais 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007126-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007126-08.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: 

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO EXECUTADO: BENILSON DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO Vistos, etc. Gremio Desportivo Olavo Bilac Dos Servidores 

Do Estado De Mato Grosso - Gdo ajuizou a presente ação de execução 

por quantia certa contra devedor solvente em desfavor de Benilson De 

Oliveira Nascimento. Na decisão de Id. 9969339 foi determinado o 

recolhimento da taxa judiciária, sob pena de extinção. No entanto, a autora 

não atendeu satisfatoriamente o comando judicial, deixando transcorrer in 

albis o prazo concedido, conforme certificado no Id. 12401143. É o 

relatório. Decido. A parte autora, apesar de oportunizado a emenda da 

petição inicial para que comprovasse o recolhimento da taxa judiciária, 

deixou de cumprir essa determinação. O recolhimento prévio do preparo 

constitui ato processual necessário para o regular prosseguimento do 

processo (art. 290 do CPC), assim não tendo sido efetuado o pagamento 

das custas processuais, verifica-se a ausência de um dos requisitos 

imprescindíveis à propositura da ação (arts. 320 e 321), o que acarreta o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. 

A propósito, este é o entendimento pacífico da jurisprudência: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – 

MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das 

custas iniciais implica o cancelamento da distribuição da demanda, nos 

termos do art. 290 do CPC. (Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, 

Publicado no DJE 11/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– 

DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- DESCUMPRIMENTO - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa pois os 

documentos juntados pelo autor demonstram que ele descumpriu a 

determinação judicial de retificação do valor da causa. A ausência de 

comprovação de preparo, após intimação, é motivo idôneo para o 

cancelamento da distribuição da ação, sendo dispensável a intimação 

pessoal da parte. (Ap 40779/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Diante do exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro extinta a presente ação, 

com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, determino o cancelamento da 

distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 429521 Nr: 550-50.2016.811.0002

 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: ORLI KNOOP, NELSA HINERASKI KNOOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ESTEVES WESTPHAL, GILSINEIA 

BISCONSINI STRALIOTTI WESTPHAL, CARTORIO/OFICIO DO REGISTRO 

CIVIL E NOTAS DO MUNICPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO SIMON - OAB:36.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 Vistos, em correição.
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Diante do caráter infringente dos embargos de declaração constante às 

fls. 105/108, determino a intimação da parte contrária para se manifestar 

em 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2º, CPC).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, venham os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204683 Nr: 671-59.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA SÃO JUDAS TADEU LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297104 Nr: 17511-08.2012.811.0002

 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: HO, VLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIQ1

 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. 70) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 71), 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.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 454045 Nr: 13649-87.2016.811.0002

 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: GUILHERME BORGES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GONÇALVES SANTOS E CIA LTDA 

- ME - MAX DTG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando que, a parte ré fora devidamente citada (AR de fl. 48) e 

deixou de apresentar peça contestatória dentro do prazo legal (certidão 

de fl. 49), 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.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287502 Nr: 6850-67.2012.811.0002

 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: MARCOS ROBERTO MEIRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZMAR JOSE DA SILVA, ELIETE PEDRINA 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEFFAS SOARES DA SILVA - 

OAB:4996/MT, ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - OAB:12.745

 Vistos, em correição.

Deixo de analisar o pedido de fls.414/416v, uma vez que já existe nos 

autos sentença transitada em julgado.

Intimem-se as partes a se manifestar acerca do retorno dos autos do TJ, 

se nada for requerido, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 261549 Nr: 766-84.2011.811.0002

 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: RECICLAGEM INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM BIOTECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls. 77/80).

No caso em tela, verifica-se a ocorrência de revelia do réu (fl. 139) o que 

enseja a aplicação do caput do artigo 346, do NCPC: “Os prazos contra o 
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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.

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.

Ante o exposto, intime-se a parte requerida/executada, para que cumpra o 

determinado na sentença de fls. 142, observando o cálculo atualizado pelo 

exequente, 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423678 Nr: 23928-69.2015.811.0002

 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: JOILTON BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Vistos, em Desta feita, nomeio o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO 

CASTRILLON, para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá 

escrupulosamente seu encargo, independentemente de compromisso legal 

(artigo 422 CPC).Para realização da prova pericial, cumpram-se as 

seguintes determinações:Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. 

Havendo arguição de impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

tragam os autos conclusos.Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar proposta de honorários e indicar documentos que 

eventualmente necessite nos originais para os trabalhos da perícia, 

podendo, se quiser, fazer carga dos autos.Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a seguradora para que sobre ela se manifeste (art. 

465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, conclusos.Caso não haja 

manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, intime a seguradora 

para que efetue o depósito judicial do respectivo valor, em 05 (cinco) dias 

(art. 95, §1º, do CPC/2015).Depositados os honorários, notifique-se o 

perito para que indique data, local e horário para o início dos trabalhos da 

perícia, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que haja 

tempo hábil de intimação das partes.Desde já, defiro o levantamento de 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início dos 

trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015).O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o início 

dos trabalhos.Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e 

apresentem suas razões finais escritas, oportunidade em que o assistente 

técnico de cada uma das partes poderá apresentar seu respectivo 

parecer (art. 477, §1º, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 531977 Nr: 5407-71.2018.811.0002

 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 RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO FERREIRA - OAB:14.272 OAB/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:OAB/MT2090, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO JUNIOR 

- OAB:17020 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

determinar, no prazo de 12 (doze) horas, o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n°. 6/390559-3. 

Em caso de descumprimento, fixo multa processual diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais).Intime-se e cite-se a parte autora para que, no prazo 

legal, querendo apresente resposta. Deverá o oficial de justiça, quando da 

intimação, elaborar certidão circunstanciada, na qual constará a pessoa 

em quem foi feita a intimação, a hora em que foi realizada. Ademais, 

deverá advertir que o descumprimento da presente ordem ensejará 

remessa dos autos ao Ministério Público para apuração acerca do crime 

de desobediência, além de informação à ANNEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica para as providências). Posteriormente, independentemente 

de outra providência, expeça-se ofício à Agência Nacional de Energia 

Elétrica, informando acerca do descumprimento da medida, devendo ser 

acompanhado de cópia da presente inicial e das decisões proferidas nos 

autos de cód. 511339 (fls. 56/58 e 89/90 daqueles autos). Deixo de 

designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC/2015, 

por se tratar de incumbência do juiz que presidirá o feito. Defiro à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. Após o plantão distribua-se por 

dependência o presente feito aos autos de cód. 511339. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. Várzea Grande/MT, 30 de março 

de 2018.Silvia Renata Anffe SouzaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442936 Nr: 8310-50.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 8.767

 Vistos em correição.

 Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para 

que, no prazo legal, apresentem suas derradeiras alegações.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 442219 Nr: 7883-53.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO FRANCISCO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 451088 Nr: 12377-58.2016.811.0002

 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: ENIO FABIANO HAMERSKI, GUILHERME CEZAR 

BANNITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE ESPORTE CLUBE 
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SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL E EDUCACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALES - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 Atento aos autos, verifico que junto a contestação (fls. 47/55), o 

requerido Paulo Dias da Silva formulou reconvenção, sendo que esta não 

foi devidamente recebida/apreciada até o presente momento, razão pela 

qual passo a fazê-lo.

Conforme dispõe o art. 319 do NCPC, a reconvenção apresentada pelo réu 

não contém os requisitos indispensáveis à propositura da ação.

 Assim, intime-se o requerido/reconvinte a emendar a reconvenção, 

providenciando sua regularização no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321 do NCPC, principalmente procedendo ao recolhimento 

das custas, sob pena do indeferimento do pedido reconvencional.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313348 Nr: 9490-09.2013.811.0002

 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: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE BORRACHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Vistos, em correição.

Diante do petitório de fls. 96/98, e eventualmente o decurso do prazo de 

180 para suspensão das ações de execuções face o deferimento da 

medida liminar da recuperação judicial da requerida, intime-se a parte 

autora/exequente para se 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.: 448755 Nr: 11268-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODESCHINI CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MAURO PIRES - OAB:GO/ 

4.232, PAULO RENATO FREITAS NEVES - OAB:GO/33.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

À vista do pedido de citação por edital (fls. 44), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar o 

requerido.

 Embora o diploma processual civil possibilite a realização de citação pela 

via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder 

após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização, 

sob pena de acarretar cerceamento de defesa.

 Pois bem. Apenas houve duas tentativas de citação (fls. 26/42), a qual 

restou infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da 

parte ré por meio de seus dados.

Desta forma, indefiro o requerimento de citação por edital, e determino 

intimação da parte autora para manifestar o que entender de direito. Prazo: 

10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404602 Nr: 13703-87.2015.811.0002

 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: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/5.736MT

 Vistos, em correição.. Desta feita, nomeio o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá 

escrupulosamente seu encargo, independentemente de compromisso legal 

(artigo 422 CPC).Para realização da prova pericial, cumpram-se as 

seguintes determinações:Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se nos termos do art. 465, §1°, CPC/2015. 

Havendo arguição de impedimento ou suspeição do perito nomeado, 

tragam os autos conclusos.Após, notifique-se o perito para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentar proposta de honorários e indicar documentos que 

eventualmente necessite nos originais para os trabalhos da perícia, 

podendo, se quiser, fazer carga dos autos.Apresentada a proposta de 

honorários, intime-se a seguradora para que sobre ela se manifeste (art. 

465, §3º, CPC/2015). Havendo impugnação, conclusos.Caso não haja 

manifestação ou decorra o prazo para esta finalidade, intime a seguradora 

para que efetue o depósito judicial do respectivo valor, em 05 (cinco) dias 

(art. 95, §1º, do CPC/2015).Depositados os honorários, notifique-se o 

perito para que indique data, local e horário para o início dos trabalhos da 

perícia, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que haja 

tempo hábil de intimação das partes.Desde já, defiro o levantamento de 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início dos 

trabalhos (art. 465, §4°, CPC/2015).O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data designada para o início 

dos trabalhos.Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestem quanto ao seu teor e 

apresentem suas razões finais escritas, oportunidade em que o assistente 

técnico de cada uma das partes poderá apresentar seu respectivo 

parecer (art. 477, §1º, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 440915 Nr: 7276-40.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS QUEIROZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos em correição.As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em 

Juízo.Observa-se que a requerida, suscitou preliminarmente a falta de 

interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo. 

Primeiramente, a despeito dos argumentos versados na contestação, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de 

processual, uma vez que a parte demanda, na contestação apresentada 

manifestou quanto ao mérito da pretensão, de modo que qualificado está 

seu interesse processual. Ademais, desnecessária a juntada de 

comprovante de endereço pela parte autora, já que há nos autos outros 

documentos evidenciando sua residência na Comarca, tais como boletim 

de ocorrência, requisição de exame de corpo de delito, boletim de 

atendimento, etc. Destarte, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.Portanto, 

não havendo outras questões processuais pendentes declaro saneado o 

processo.Em relação às provas pleiteadas pela parte autora, constata-se 

desnecessária a realização de audiência na medida em que os 

documentos atrelados à inicial corroboram o fatos aduzidos na inicial no 

sentido de que o autor sofreu acidente de trânsito e deste sinistro 

decorreram lesões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 238052 Nr: 17836-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO RIO, ALESSANDRA SCANDIAN 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, o lapso temporal transcorrido e a inércia da 

parte autora após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 323618 Nr: 20011-13.2013.811.0002

 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: ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO GOMES DA SILVA, 

ANTONIO MARCOS DE ARRUDA GOMES, CASSIA CILENE OLIVEIRA, 

CELSO FERREIRA GOMES, ELPIDIO JOSE DE ALMEIDA, CARLOS SILVA, 

JOSIMAR ANTUNES DE SILVA, LUCIANO FERREIRA, ELECI ARRUDA AS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:OAB/MT 14.146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, o lapso temporal transcorrido e a inércia da 

parte autora após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391176 Nr: 6023-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA E TARELLI LTDA. -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Camargo Campos S/A Engenharia e 

Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando a certidão retro, o lapso temporal transcorrido e a inércia da 

parte autora após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 272620 Nr: 14376-22.2011.811.0002

 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: ERICA DRUMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA MOURA, MARINEUZA DA SILVA 

NICOLAU MOURA, RAFAEL CATISTE TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7.940

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 85479 Nr: 7495-39.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C A RECAPAGEM DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104234 Nr: 360-05.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOUR AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SERGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 212192 Nr: 7668-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 218376 Nr: 13763-07.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENNER MALAQUIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:20906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 275847 Nr: 19213-23.2011.811.0002

 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: CARLOS VALDIR FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS - POSTALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 17.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE TRAMONTINI - OAB:DF 

16.231

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287402 Nr: 6750-15.2012.811.0002

 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: WAGNER JOSÉ MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLEI RISÉRIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, em correição.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos 

planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326679 Nr: 23009-51.2013.811.0002

 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: VALTER RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - OAB:OAB/SP 

144.766

 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.: 398072 Nr: 10318-34.2015.811.0002

 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: ARNALDO B. DE SIQUEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILAINE DE CAMPOS MOURA, SÉRGIO 

MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 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.: 436521 Nr: 4904-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA PEREIRA E CIA (SUPERMERCADO 

ECONOMICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 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.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001011-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERACI DA SILVA BUENO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES (IMPETRADO)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual 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 
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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 

auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 

atualmente enquadrada no nível 06, classe C, objetivando o 

reenquadramento para o nível 08, 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002625-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLEY GABRIEL DA SILVEIRA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

elevação da classe e nível da Carreira, bem como ao pagamento de todas 

as parcelas vencidas e vincendas, com fundamento na Lei Complementar 

4.014/2014. Indeferido o pedido liminar. Notificada, a autoridade apontada 

como coatora pugnou pela denegação da segurança. 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 4.014/2014, que 

dispõe sobre a Criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento 

Econômico e Social exige para a promoção horizontal – classe a titulação 

exigida para o respectivo cargo e para a progressão vertical – de um nível 

para o outro, o interstício de 03 (três) anos e o tempo de serviço público 

contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo. É o 

que se observa da leitura dos seguintes dispositivos legais: “Art. 12. As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo de nível médio, da seguinte forma: I – Classe A: 

formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação 

profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente 

reconhecido pelo MEC; II – Classe B: formação de nível superior completo; 

III – Classe C: pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 

(trezentos e sessenta) horas; IV – Classe D: duas pós-graduação lato 

sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. Art. 13. O 

cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado 

em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, 

conforme Anexo VI, 30 (trinta) horas ou anexo VI 40 (quarenta) horas, da 

presente lei. Art. 16. (...) III – Progressão vertical, de um Nível para outro, a 

cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado 

à Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea 

Grande, conforme níveis constantes nas Tabelas dos Anexos IV, V, VI 

desta Lei. (...) Art. 22. (...) §4°. Decorrido o prazo e não havendo 

processo de Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á 

automaticamente.” No presente caso, a servidora é agente de 

desenvolvimento econômico social, atualmente enquadrada na classe A, 

nível 1 de carreira, fazendo jus ao enquadramento por tempo de serviço – 

nível 2 e grau de formação – classe B, vez que coligiu aos autos 

certificado de conclusão do curso de administração, em concomitância 

com o ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas 

retroativas, desde a data da impetração apenas, pois a ordem não é 

sucedâneo de ação de cobrança. Anoto, por oportuno, quanto a outros 

possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de 

requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte 

interessada. Diante do exposto, concedo a ordem, para reconhecer o 

direito e determinar a imediata progressão funcional, em sua modalidade 

vertical e horizontal – nível 02, classe B do respectivo cargo. Como 

consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte 

Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão 

somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos 

serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a 

partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde 
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quando cada parcela deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem 

a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, 

da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002397-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR FATIMA DA SILVA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

a análise e deferimento do processo administrativo de abono de 

permanência. A liminar foi deferida para análise do requerimento 

administrativo. Notificada, a autoridade apontada como coatora não 

prestou suas informações. O Representante do Ministério Público, por 

meio do parecer, manifestou pela ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. É o que importa relatar. Passo a decidir. 

Nos termos da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerçam. Além disso, o mandado de segurança presta-se à 

correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito 

líquido e certo da impetrante. Ao analisar os documentos acostados aos 

autos pela Impetrante, verifico plausível a tutela pleiteada. Isso porque o 

requerimento administrativo nº 386288, de 06/07/2016, até a presente data 

não houve qualquer resposta da administração pública a respeito. Ora, o 

art. 5º inciso LXXVIII, da CF assegura a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação. Logo, entendo plausível o pleito da 

Impetrante no sentido de requerer a resposta da administração municipal 

ao seu pedido formulado há mais de 01 ano, pois não se admite a omissão 

da administração pública aos requerimentos formulados, de modo que 

deve sempre se pronunciar fundamentadamente, seja o retorno positivo 

ou negativo. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para 

determinar à autoridade coatora que analise e dê prosseguimento ao 

processo administrativo nº 386288, no prazo de até 30 (trinta) dias. Sem 

custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de 

Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado de 

Segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 7.8.09. Em 

seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os 

autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da 

sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo 

decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001842-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA RODRIGUES DA CRUZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES (IMPETRADO)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual se pretende 

a promoção para o nível 5, com fundamento na Lei Complementar 

4.014/2014, sem prejuízo das promoções futuras, bem como o pagamento 

dos vencimentos desde o ajuizamento do presente “writ”. Notificada, a 

autoridade apontada como coatora sustentou que quando a publicação da 

Portaria nº 336/2016, a impetrante não havia preenchido os requisitos 

previstos na Lei Complementar 4.014/2014, para progressão funcional 

(nível 5) por não ter completado o tempo de serviço exigido. 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. Na hipótese dos autos, verifico 

que a parte Impetrante foi aprovada em concurso público municipal, para 

exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, a partir de 30/06/2004, enquadra no nível 4, 

classe D, conforme vida funcional, razão pela qual pleiteia o 

reconhecimento do seu direito a percepção de vantagem pecuniária 

relativa a progressão funcional na modalidade vertical – nível 5, prevista 

nos art. 16 da Lei 4.014/2014, a saber: “Art. 16. Para efeito de 

enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à 

Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, a que 

se refere o art.2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios: (...) III – 

Progressão vertical, de um nível para outro, a cada três anos, levar-se-à 

em conta do tempo de serviço público prestado à Administração direta, 

Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme níveis 

constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.” Verifico que à 

época da publicação da Portaria nº 336/2016, de 25/05/2016, com efeitos 

a partir de 01/06/2016, a Impetrante implementaria o requisito temporal em 

30/06/2016, para o nível 04. Como se vê, em situação alguma a Impetrante 

ostenta direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. 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. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC. 

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P. 

R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEZIO TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

Impulsiono estes autos intimando a parte Autora para apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 10(dez) dias , 3 de abril de 2018 

ARLECI BENEVIDES DA SILVA Aux Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000099-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GOMES DA SILVA OAB - 801.845.961-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Tendo em vista o lapso temporal, determino a intimação da parte 

autora, por seu procurador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias 

informar se a medida liminar foi cumprida pelo requerido. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, retornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 417789 Nr: 20882-72.2015.811.0002

 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: EVPDS, MEIRE THEREZINHA PEGORARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA 

DO LIVRAMENTO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE J. CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Para readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/05/2018 às 15:45 horas para depoimento pessoal 

da parte autora e oitiva das testemunhas. A presente decisão servirá de 

ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e respectivos 

superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da redesignação da 

audiência, nos moldes acima referidos.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 415781 Nr: 19766-31.2015.811.0002

 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: WWSDS, KATIA CRISTINA WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNA BARROS SABER - 

OAB:19.452, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825/MT, NAYARA DIAS 

CARDOSO PORTO CARRERO - OAB:17846, RODOLFO FERNANDO 

BORGES - OAB:13506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Para readequação de pauta, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/05/2018 às 16:00 horas para depoimento pessoal 

da parte autora e oitiva das testemunhas. A presente decisão servirá de 

ofício e/ou mandado a ser destinado às partes, testemunhas e respectivos 

superiores hierárquicos, a fim de intimá-los acerca da redesignação da 

audiência, nos moldes acima referidos.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 320974 Nr: 17379-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINNA ROSA DE ARRUDA ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305/MT, BIANCA 

REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, ROBERTO ANTONIO FACHHIN 

FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferências dos valores depositados nos autos através dos 

ofícios Corej de fls. 121/122, sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 256589 Nr: 14908-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferências dos valores depositados nos autos através dos 

ofícios Corej de fls. 157/158, sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 286855 Nr: 6120-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferências dos valores depositados nos autos através dos 

ofícios Corej de fls. 154/155, sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 244775 Nr: 5319-14.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER JUNIOR DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLLY KATYA SCHRAIBRE - 

OAB:17894, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10393/O, 

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:11407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferências dos valores depositados nos autos através dos 

ofícios Corej de fls. 201/202, sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 276748 Nr: 20237-86.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade, 

CPF, para transferências dos valores depositados nos autos através dos 

ofícios Corej de fls. 125/126, sendo valor principal e honorários de 

sucumbência, no prazo de 05 (cinco) dias.

NEIRTON FERREIRA DE ALMEIDA

Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001973-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JULIO PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002056-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002106-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. Não havendo mais 

preliminares a serem apreciadas, nem irregularidades a serem supridas, 

dou o feito por saneado. Para que não se alegue, posteriormente, 

cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, por seus 

advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as provas que 

pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica de pedido de 

produção de provas será entendido como anuência ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003218-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO BATISTA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003218-40.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: JARDELINO BATISTA DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando as 

partes a manifestarem sobre o relatório de estudo social retro, no prazo 

de dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 3 de abril 

de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004207-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004207-46.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: NORMA PIRES DE OLIVEIRA Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte apelada 

para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 3 de abril de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003889-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA BET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte apelada 

para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006 EMERSON 

BOTELHO DE CAMPOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003700-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte apelada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006 

Várzea Grande, 3 de abril de 2018. Emerson Botelho de Campos Gestor 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006480-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENE RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do processo: Processo: 

1006480-95.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte apelada para, querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006 Várzea 

Grande - MT, 3 de abril de 2018 EMERSON BOTELHO DE CAMPOS Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006436-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNIRA BORTOLI SANTA CATARINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do processo: Processo: 

1006436-76.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte apelada para, querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006 Várzea 

Grande - MT, 3 de abril de 2018 EMERSON BOTELHO DE CAMPOS Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435786 Nr: 4501-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA, 

VALTER GRITSCH, TERCIO GRITSCH, HARRIET BERGEL GRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO CONCEIÇÃO 

JUNIOR - OAB:15471/PR, JÉSSICA AGDA DA SILVA - OAB:40659

 Em face de todo o exposto, conheço parcialmente da exceção de 

pré-executividade, porém julgo improcedentes os pedidos. Diante da 

aceitação tácita da exequente com o bem ofertado pela parte executada a 

fl. 19-v (“Carta de Anuência” referente a um lote de terreno avaliado em 

R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)), determino que se 

proceda à penhora e demais atos subsequentes (arts. 11, § 2°, 12 e 13 da 

Lei 6.830/80).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 448780 Nr: 11283-75.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONNI PRODUTOS AGROPECUARIOS E 

VETERINARIOS LTDA, GABRIEL KARA JOSE, LUCRECIA SONNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINY ALMEIDA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:20789

 Em face de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por Sonni Produtos Agropecuários 

e Venterinários Ltda e seu sócio Gabriel Kara José em face da Fazenda 

Pública Estadual, ordenando o prosseguimento do feito com a intimação da 

exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento da execução. Deixo de condenar os excipientes 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 Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337608 Nr: 5897-35.2014.811.0002

 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: MARTA ERMINIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na Ação de Cobrança proposta por Marta Herminia de Paiva em face do 

Município de Várzea Grande, a fim de condenar este ao pagamento de 

terço constitucional do período compreendido entre os anos de 2010, 2012 

e 2013; férias dos anos 2012 e 2013; diferença salarial decorrente da 

implantação do PCCS de R$ 358,30 (trezentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos) correspondente aos meses de maio e junho de 2011, no 

valor total de 716,80 (setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos); 

diferença salarial decorrente da implantação do PCCS de R$ 196,78 (cento 

e noventa e seis reais e setenta e oito centavos) correspondente ao 

período de maio a setembro de 2012, no valor total de R$ 983,90 
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(novecentos e oitenta e três reais e noventa centavos); restituição do 

valor de R$ 1.790,70 (mil, setecentos e noventa reais e setenta centavos) 

que foi indevidamente descontado do salário da requerente no mês de 

setembro/2013, quando se encontrava em gozo de licença-prêmio; do 

adicional de insalubridade em seu grau máximo de 40% (quarenta por 

cento) do período de maio de 2012 a fevereiro de 2013(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 405999 Nr: 14542-15.2015.811.0002

 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: ILMA LEITE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação, a fim 

de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo a 

servidora Ilma Leite de Souza para o Nível 6 – Classe C, sem prejuízo de 

futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento, a título 

de danos materiais, dos vencimentos com os coeficientes específicos de 

promoção a que faz jus, e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.505/2010, n. 3.554/2010, 3.606/2011, 3.759/2012 e 4.007/2014 (...) . 

Declaro, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil.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.A correção monetária, por sua vez, em razão do julgamento do 

RE 870947, tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do 

artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores 

deverão ser atualizados pelo referido índice. Considerando que a autora 

decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no 

art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente 

distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em percentual a ser fixado em liquidação e sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC.Suspendo a cobrança em relação 

à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que perca a condição 

de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

Recorro de ofício

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322985 Nr: 19384-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRANIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

AFRÂNIO JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 23.202,97 (vinte e 

três mil duzentos e dois reais e noventa sete centavos).

Regulamente citado, o executado opôs embargos, os quais foram julgados 

improcedentes, o que ensejou a expedição de Requisição de Pequeno 

Valor, tendo o débito sido pago, segundo se observa do documento de fl. 

59.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

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.: 370682 Nr: 19924-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

LENILDO MÁRCIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução” de Sentença em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 6.179,31 (seis mil cento e setenta e nove 

reais e trinta e um centavos).

Regulamente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl. 43.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

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.: 303841 Nr: 24797-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

HÉLIO NISHIYAMA, qualificado nos autos, propôs Ação de “Execução de 

Título Extrajudicial” em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 20.049,75 (vinte 

mil e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Regulamente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de Requisição de Pequeno Valor, tendo o débito sido pago, 

segundo se observa do documento de fl. 76.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 406086 Nr: 14592-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDICÉIA FERREIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de 

pré-executividade, 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 Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 408651 Nr: 15927-95.2015.811.0002

 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: EVA FRANCISCA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iza Marcia Costa - OAB:10834

 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 termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da 

gratuidade da justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição 

legal de necessitada, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Havendo 

interposição de recurso e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os 

autos à instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 220171 Nr: 412-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Henrique Franco Godoy - 

OAB:6692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Execução de Título Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 13.874,91 (treze 

mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

Regulamente citado, o executado opôs embargos, os quais foram julgados 

improcedentes, o que ensejou a expedição de precatório, tendo o débito 

sido pago, segundo se observa do documento de fl. 162.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

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.: 412678 Nr: 18154-58.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KAROLYNE SILVA 

BARROS - OAB:OAB/MT 15449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de condenar o réu ao pagamento das férias não 

gozadas pelo servidor nos períodos de 2006/2007; 2009/2010; 2010/2011, 

2012/2013 e 2013/2014, bem como do terço constitucional correspondente 

aos períodos de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, em valor a ser apurado 

quando da liquidação da sentença. Declaro, por fim, extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.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.A correção 

monetária, por sua vez, em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97 no que se refere a ela, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença, os valores deverão ser 

atualizados pelo referido índice. Considerando que o autor decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda.Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado em liquidação e sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do 

CPC.Suspendo a cobrança em relação à parte autora pelo prazo de 5 

(cinco) anos ou até que perca a condição de beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Recorro de ofício, por tratar 

de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 301661 Nr: 22425-18.2012.811.0002

 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: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CRESTANI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 358.

Assim, determino o levantamento do valor incontroverso, R$ 261.729,97 

(duzentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa 

e sete centavos), conforme consta da petição inicial.

Bem como, defiro a realização da perícia judicial, nos moldes da proposta 

de fls. 314/317.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 322964 Nr: 19362-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

No caso de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o pagamento deverá ser 

realizado no prazo máximo de dois meses (art.535, § 3º, II do NCPC), que 

no caso se passaram mais de 08 meses.

Transcorrido o aludido prazo da RPV sem pagamento, promova-se o 

sequestro da quantia via BACEJUD. Em caso de resposta negativa da 
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pesquisa por ativos, aguarde-se o prazo de 20 (vinte) dias em cartório e, 

em seguida venham os autos conclusos para nova pesquisa.

Havendo bloqueio de valores, promova-se o cancelamentos de eventual 

indisponibilidade excessiva, consoante prevê o artigo 854, § 1º do NCPC. 

Intime-se a pare Exequente acerca da quitação pelo bloqueio judicial e 

diga, ainda, se o seu crédito está satisfeito, no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, nada sendo requerido, voltem conclusos para sentença de 

extinção, momento em que será disponibilizado valores depositados em 

juízo em seu favor.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 244772 Nr: 5313-07.2010.811.0002

 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: EPAMINONDAS ALMEIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista que o mandado retro retornou com resultado 

negativo, impulsiono estes autos a fim de intimar o Requerente, para no 

prazo legal, informar novo endereço ou requerer o que direito.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 320820 Nr: 17221-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKER SANTANA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645

 Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e 

art.386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da 

imputação que nela lhe foi feita, ELKER SANTANA DIAS, brasileiro, filho de 

Nilzete Santana Dias e Isaias Viturino Dias, nascido aos 06/12/1990, 

natural de Cuiabá/MT.Expeça-se o alvará para a liberação da fiança 

prestada à fls. 83, procedendo a devolução ao Réu mediante termo nos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 22 

de março de 2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 463814 Nr: 18346-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENILSON HONORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674/MT

 Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR JOENILSON 

HONORATO DA SILVA, brasileiro, filho de Arelcina Honorato Pinto da Silva 

e Jayme Copertino da Silva, nascido aos 26/10/1987, natural de 

Cuiabá/MT, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II c/c art. 

14, inciso II, ambos do Código Penal..Assim, fixo a pena-base em 4 

(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão (CP, art. 157).Tendo o Réu 

confessado a prática do delito, atenuo-lhe a pena em 1 (um) mês, 

restando, assim, 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Em razão da 

qualificadora previstas no art. 157, § 2°, II do Código Penal, aumento a 

pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão.Em razão da tentativa, diante das 

informações constantes nos autos, reduzo a pena em 1/3 (um terço) 

passando a reprimenda para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 

(dezesseis) dias de reclusão e, diante da inexistência de qualquer outra 

causa modificadora, torno a pena definitiva, devendo ser cumprida em 

regime aberto (art. 33, c, do CP).Atendendo ao critério de reprovação e 

prevenção do crime, diante da falta de informações nos autos sobre a 

situação financeira da Ré, entendo suficiente o valor correspondente a 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 

2º).Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em 

razão de ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.Foi apreendido nos autos um simulacro de arma de fogo 

(Laudo Pericial às fls. 59/61) e, como restou provado, foi utilizado para 

intimidar a vítima no momento do roubo. Assim, não sendo prudente sua 

devolução, decreto seu perdimento e determino a destruição. Calculem-se 

as penas de multa e intimem-se para pagamento.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 25 de janeiro de 2018.MARILZA 

APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 523907 Nr: 643-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ARCANJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Maycon Douglas Arcanjo Martins, Cpf: 05380397107, 

Rg: 2567839-6 SSP MT Filiação: Minon Arcanjo Martins e Erismar da Silva 

Martins, data de nascimento: 07/10/1992, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Frei Salvador, Nº 83, Bairro: Cristo 

Rei, 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: (...) Diante do exposto, denuncio Maycon Douglas 

Arcanjo Martins, brasileiro, solteiro, cozinheiro, nascido aos 07/10/1992, 

portador da cédula de identidade RG 2567839-6, CPF 053.803.971-07, filho 

de Miron Arcanjo Martins e Erismar da Silva Martins, residente e 

domiciliado na rua Frei Salvador, nº 83, Bairro Cristo Rei, Várzea 

Grande/MT, celular (65) 3685-2968, pela prática de infração ao art. 306, § 

1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro; Requeiro que depois de recebida e 

autuada, seja o denunciado citado para resposta à acusação, bem como 

intimados o denunciado e as testemunhas abaixo arroladas para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na 

condenação do mesmo às penas cominadas ao crime supra.

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

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 478131 Nr: 1011-85.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO EUFRAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10.207

 Vistos etc.

Cumpra-se o acórdão de fls. 254-vº.

O pedido de cautela requerido pela Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos–SEJUDH/MT (fls. 260/261), restou prejudicado em razão 

do trânsito em julgado do acórdão que confirmou o perdimento do veículo e 

favor do CONESD.

Informe-se a SEJUDH/MT.

Após, certifique-se o cumprimento de todos os comandos do acórdão 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 492835 Nr: 9812-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SANTANA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142

 Vistos etc.

Recebo, em seus efeitos, o recurso de apelação interposto pelo Ministério 

Público às fls. 152, pois tempestivo (certidão de fls. 153).

Intime o apelante para apresentar suas razões de recurso, após a defesa 

para as contrarrazões.

Cobre-se a devolução do mandado de intimação do réu, devidamente 

cumprido, que se encontra com o Oficial de Justiça desde o dia 08 de 

fevereiro de 2018 (fls. 152).

Após, proceda-se a Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial.

Feito isso, subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.

Int.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 508983 Nr: 116-22.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISSON ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Walisson Alves Cabral, Cpf: 04502778109, Rg: 

23588110 SSP MT Filiação: Eliandro Gomes Cabral e Lindalva Matos Alves 

Cabral, data de nascimento: 19/09/1993, brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua O, Nº 4, Qd 21, 22 Ou 32, Lt 09, Bairro: Jd Paula I, 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. 101/102, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

104), 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 WALISSON ALVES CABRAL.

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 Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520970 Nr: 247-60.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VICENTE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Elias Vicente do Nascimento, Cpf: 04790956121, Rg: 

24155420 SSP MT Filiação: Pedro Vicente do Nascimento e Terezinha do 

Nascimento, data de nascimento: 04/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), cuida de carros, Endereço: Morador de Rua, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS.

Verifica-se que restaram esgotados os meios de localização do acusado, 

ante os documentos de fls. 20/21 e da certidão de fls. 38.

Assim, providencie-se a notificação por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520970 Nr: 247-60.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VICENTE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Elias Vicente do Nascimento, Cpf: 04790956121, Rg: 

24155420 SSP MT Filiação: Pedro Vicente do Nascimento e Terezinha do 

Nascimento, data de nascimento: 04/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), cuida de carros, Endereço: Morador de Rua, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO DO RÉU para responder a acusação por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso não seja apresentada defesa por meio de 

advogado constituído, fica ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS.

Verifica-se que restaram esgotados os meios de localização do acusado, 

ante os documentos de fls. 20/21 e da certidão de fls. 38.

Assim, providencie-se a notificação por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 472881 Nr: 22654-36.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO COM DESPACHO 

GALVÃO COSTA - OAB:

 Trata-se de Resposta à Acusação apresentada pelo acusado JONETO 

GONÇALVES DE CAMPOS (fl. 96/97) através de Advogado constituído, 

reservando-se o direito de analisar o mérito em sede de alegações.

Do que consta nos autos e da peça defensiva, não trouxe o acusado 

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 de maneira que, estando presente a 

materialidade e indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

AGUARDE-SE em gabinete até que haja pauta disponível para designação 

de audiência de instrução criminal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430777 Nr: 1320-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON RODRIGUES DE SOUZA, Rg: 

1744644-9, Filiação: Antonio Eugenio de Souza e Isabel Rodrigues de 

Souza, data de nascimento: 27/02/1986, natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), Telefone 9.9238-1217 (cleiton. 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: Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

CLEITON RODRIGUES DE SOUZA nas sanções do art. 12 da Lei nº. 

10.826/03 e art. 180, “caput", do Código Penal, em concurso material (art. 

69, Código Penal), à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO e 01 (UM) ANO 

DE DETENÇÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e 

mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Deixo de proceder com a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, 

notadamente em face da comprovada reincidência (art. 44, inciso II, Código 

Penal).O condenado, que foi assistido pela Defensoria Pública, fica 

ISENTO do pagamento das custas processuais.Com fundamento no art. 

91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, DECRETO a perda da munição 

apreendida, todavia, como o único cartucho apreendido foi usado na 

perícia e o estojo descartado, deixo de determinar qualquer 

encaminhamento ao Exército Brasileiro.Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública e, via DJE, o condenado, que é revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 22 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428112 Nr: 26342-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DARCI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ DARCI DE ALMEIDA, Cpf: 

02946275108, Rg: 15240134, Filiação: Antonia Rosa de Almeida e 

Francisco Vieira de Ameida, data de nascimento: 27/01/1970, brasileiro(a), 

natural de Varzea Grande-MT, solteiro(a), Telefone 99982-4981. 

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: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o réu LUIZ DARCI DE ALMEIDA nas sanções do art. 14 da Lei 

nº 10.826/03 à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por duas restritivas de direito, conforme permite o art. 44, §2º, 

do referido Estatuto Penal, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo valor deverá ser destinado 

ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara Criminal da Capital), ficando 

vinculado ao procedimento criminal código 452072, conforme ofício 

35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e LIMITAÇÃO DE FIM DE 

SEMANA.CONDENO o acusado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, devendo o dinheiro dado como fiança (fl. 29 e 32) ser 

utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 336 do Código de 

Processo Penal, desde que haja o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal, DECRETO a perda da arma apreendida, que deverá ser 

encaminhada ao Exército Brasileiro.Com o trânsito em julgado, FORME-SE 

o executivo penal, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara de Execuções 

Penais de Cuiabá.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações 

pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos 

políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o órgão do Ministério Público, a 

Defensoria Pública e, via DJE, o acusado revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 22 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372436 Nr: 21221-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELTON LEMES, Cpf: 01829449133, Rg: 

1742741-0, Filiação: Jocinei Pereira Lemes, data de nascimento: 

01/03/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-, solteiro(a), técnico em 

nformática. 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: DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a 

fundamentação supra, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e:1. ABSOLVO o réu HELTON LEMES da acusação de ter praticado o 

crime previsto no art. 311 do Código Penal, o fazendo com fundamento no 

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2. CONDENO o réu 

HELTON LEMES pela prática do crime previsto no art. 180, “caput”, do 

Código Penal à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 
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época do fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano e 

atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do 

referido Estatuto Penal, consistente na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à 

comunidade ou a entidades públicas, a critério do Juízo das 

Execuções.ISENTO o réu, que foi assistido pela Defensoria Pública, do 

pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE 

o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o órgão do Ministério Público e a Defensoria Pública e, via 

DJE, o acusado revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 22 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 526503 Nr: 2291-57.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

25/27 designo audiência de conciliação para o dia 30 de maio de 2018 às 

14 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 490483 Nr: 8302-39.2017.811.0002

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6.610/MT

 Código: 490483

VISTOS ETC

Cuida-se de Ação de Reconhecimento c/c dissolução de união estável e 

partilha de bens ajuizada por MARIA MADALENA DOS SANTOS em face 

de EDIVALDO GONÇALO RODRIGUES DE MORAES, pelos motivos 

narrados na inicial de fls. 04/08.

 Com a inicial foram j utados os documentos de fls. 09/32.

 Despacho inicial determinando a realização de audiência de conciliação 

(fls. 35).

 O requerido foi citado as fls. 41, tendo apresentado contestação as fls. 

47/51. Impugnação da autora as fls. 52/54, juntando novos documentos as 

fls. 55/59.

 Manifestação do MPE pugnando pela designação de audiência de 

instrução bem como a intimação das partes para juntada de cópia das 

certidões de nascimento atualizada (fls. 60/62).

 É O RELATÓRIO

DECIDO

A autora quando da apresentação de sua impugnação à contestação 

juntou documentos novos às fls. 55/59 e apresentou contraproposta 

acerca da partilha de bens do casal as fls. 53 e verso.

 Verifico que as partes não juntaram certidões de nascimento e/ou 

averbação de divórcio atualizada, dessa forma, determino a intimação das 

partes para no prazo de 10 (dez) dias, juntaram aos autos cópia da 

certidão de nascimento ou averbação do divórcio devidamente 

atualizadas.

 Deverá o requerido ser intimado além de apresentar a certidão de 

nascimento e/ou averbação do divórcio atualizada, no mesmo prazo 

acima, para se manifestar acerca dos documentos juntados as fls. 55/59 

bem como acerca da contraproposta formalizada pela autora às fls. 53 e 

verso.

 Após, venham os autos conclusos para saneamento do processo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 05 de março de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006934-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA GOMES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 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: 1000611-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN DO PRADO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257529 Nr: 15548-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO DE PASSOS CRAVEIRO 

FILHO - OAB:, josè lídio alves dos santos - OAB:156.187, MÁRIO 

SÉRGIO DE SOUSA VILELA - OAB:, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte Executado (a), para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da petição de fls. 433/434.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 57149 Nr: 3081-66.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITA DE SOUZA SILVA, 

ELIVANIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:, WILLIAN YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, acerca do que 

entender de direito, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 251324 Nr: 10582-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:ESTAGIARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar-se nos autos, para que junte aos 

autos planilha com o atual valor da dívida acrescidos de multa e honorários 

advocatícios, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 259227 Nr: 18446-19.2010.811.0002

 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): LUIS ARNALDO REYES SAROVICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269323 Nr: 15484-86.2011.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM COMERCIO DE CAMINHÕES E VEICULOS 

LTDA

 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:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301665 Nr: 22429-55.2012.811.0002

 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: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARLUCIA DE SOUZA CARTAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309158 Nr: 5152-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BOTELHO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313058 Nr: 9186-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320859 Nr: 17265-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102294/4/2018 Página 450 de 458



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): DIMAURA LAUDELINA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 323884 Nr: 20283-07.2013.811.0002

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, CECILIA VICTORAZZO LOUZADA, 

MARCIO GOMES LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370552 Nr: 19843-74.2014.811.0002

 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 ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ STEPHAN LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TARNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 401918 Nr: 12330-21.2015.811.0002

 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 DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PANCIERE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 403483 Nr: 13161-69.2015.811.0002

 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: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 414320 Nr: 19046-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TREVISAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.322, RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - 

OAB:20891/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417666 Nr: 20842-90.2015.811.0002

 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: B.V FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDAO DIEGO SACOMANI ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 432305 Nr: 2339-84.2016.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SANTANA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 439366 Nr: 6456-21.2016.811.0002

 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): MAURIM EUGÊNIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos - 

Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393732 Nr: 7602-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554

 PROCEDA-SE A INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA (BANCO 

ITAULEASING S/A), PARA QUE, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, 

PROVIDENCIE O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO, SOB 

PENA DE SER ACRESCIDO DE MULTA DE 10%(DEZ POR CENTO) E 

TAMBÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO), 

PREVISTO NO ART. 523 CPC. NADA MAIS.________PAULO PEDRO F. 

DOS SANTOS - TÉCNICO JUDICIÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11900 Nr: 19-62.1996.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE BONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB-MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariovaldo Gomes de Oliveira 

- OAB:3546-B OAB/MT, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie a averbação do arresto ou penhora, no 

registro competente, mediante a apresentação de cópias juntada nos 

autos. Nos termos do r. despacho de fls. 342. Nada mais. _______Paulo 

Pedro Fraancisco dos Santos - Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 268466 Nr: 10965-68.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ALCINDO 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie da distribuição da Carta Precatória junto à 

comarca deprecada, ou, querendo, recolher o preparo das custas para 

sua distribuição. Fica intimado ainda, do deposito das diligências do oficial 

de justiça junto aquela comarca . Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326871 Nr: 23197-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AQUINO DO ROSARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie da distribuição da Carta Precatória junto à 

comarca deprecada, ou, querendo, recolher o preparo das custas para 

sua distribuição. Fica intimado ainda, do deposito das diligências do oficial 

de justiça junto aquela comarca . Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370154 Nr: 19561-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA-CONSORCIO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA DE S. SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT/5835-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie da distribuição da Carta Precatória junto à 

comarca deprecada, ou, querendo, recolher o preparo das custas para 

sua distribuição. Fica intimado ainda, do deposito das diligências do oficial 

de justiça junto aquela comarca . Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 419224 Nr: 21626-67.2015.811.0002

 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): CHARME SERVICOS DE PROMOCAO DE 

VENDAS LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte AUTORA, para que, em 

05(cinco) dias, providencie da distribuição da Carta Precatória junto à 

comarca deprecada, ou, querendo, recolher o preparo das custas para 

sua distribuição. Fica intimado ainda, do deposito das diligências do oficial 

de justiça junto aquela comarca . Nada mais.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317764 Nr: 14465-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSE DE CAMPOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:OAB-MT 18441, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON JOSE DE CAMPOS CURADO, 

Cpf: 95362991191, Rg: 13931539, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). 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$ 3.566,92 (Tres mil e 

quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e dois 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: O requerente exerce atividades de administradora de 

consórcio e, nessas condições, constituiu o grupo nº 251, cota nº 123, 

com prazo de duração de grupo em 65 meses, cuja cota em 65 meses, 

onde o requerido por sua vez, em 31/01/2008 visando à aquisição do bem 

definido na inclusa PROPOSTA DE ADMISSÃO EM GRUPO DE 

CONSÓRCIO, integrou-se como participante do grupo ja aludido adquirindo 

através do CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, em 

que a requerente concedeu a requerida um crédito de R$14.575,00, com a 

obrigação de pagar pontualmente parcelas mensais no valor nominal de 

R$286,13. Posteriormente contemplado em Assembleia Geral ordinária do 

grupo para aquisição do objeto de seu plano consorcial, adquirindo o 

seguinte bem: MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO NX4 FALCON, 

ANO/MODELO 2008/2008, MOVIDO A GASOLINA, PLACA NJD - 7334, 

COR PRETA, CHASSI 9C2ND07008RD009937. Ocorre que o requerido 

tornou-se inadimplente, uma vez que deixou de efetuar o pagamento das 

parcelas mensais de número 56 vencida em 18/09/2012 a 65 vencida em 

19/06/2013, acrescida de multa contratual e juros, custas de notificação, 

registro de contrato no valor de R$3.566,92, e as parcelas que forem 

vencendo durante o trâmite da presente ação. Apesar de cobrado e 

protestado, o requerido não liquidou o débito vencido, sendo assim, o 

fiduciante esta a dever a importância acima mencionada. Entretanto, 

apesar de todos os esforços no sentido de receber o referido crédito o 

requerido amigavelmente, foram ineficazes os meios suasórios, não 

obtendo êxito a requerente. Diante da robutez das provas carreadas aos 

autos, está claramente caracterizado o adimplemento do requerido, 

notadamente em razão do protesto, onde fica demonstrado o débito, 

acrescidos dos consectários legais, comprovando a mora. Diante do 

exposto, requer a Vossa Excelência: a citação do requerido, 

expedindo-se o competente mandado, a ser curmprido no endereço 

supramencionado, para o prazo de 15 dias, efetuar o pagamento no valor 

de R$3.566,92, acrescido de correção monetária e juros até a data do 

efetivo pagamento, ou, querendo oferecer embargos, que se não forem 

opostos ou rejeitados, constituir-se-ão em títulos executivos judiciais, 

prosseguindo-se a execução, acrescendo-se as despesas processuais, 

custas e honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% sobre o 

valor do quantum apurado, sob pena, de lhes serem penhorados tantos 

bens quanto bastem para satisfação do débito, acrescido de encargos 

legais. Dá-se à causa, o valor de R$3.566,92.

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 (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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296893 Nr: 17264-27.2012.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ENIO PEREIRA LEITE, Cpf: 28435303187, 

Rg: 261.940, Filiação: Brunopereira Leite e Ercilia Conceição Leite, data de 

nascimento: 26/03/1963, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

empresário. 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$ 50.490,09 (Cinquenta 

mil e quatrocentos e noventa reais e nove 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: O Requerido firmou perante o requerente Contrato de 

Abertura de Conta e Termo de Opção, sob o nº6380091444, 

convencionado a utilização de limite de crédito. Ocorre que o requerido 

não honrou com a sua obrigação de saldar os valores que lhe foram 

creditados, contraindo perante a financeira, uma dívida no importe de 

R$50.490,09 (cinquenta mil quatrocentos e noventa reais e nove 

centavos). Atribui-se à causa o valor de R$50,490,09 (cinquenta mil 

quatrocentos e noventa reais e nove centavos).

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 
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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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419895 Nr: 21940-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, NORMA LUCIA 

MAGALHÃES DA SILVA, LEONARDO CESAR 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): MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, CNPJ: 

12463580000132, atualmente em local incerto e não sabido NORMA LUCIA 

MAGALHÃES DA SILVA, Cpf: 34647112187, Rg: 03455700, brasileiro(a), 

divorciado(a), auditora fiscal do trabalho e atualmente em local incerto e 

não sabido LEONARDO CESAR DE LIMA, Cpf: 03437658450, Rg: 5473367, 

data de nascimento: 13/01/1982, brasileiro(a), natural de Recife-PE, 

solteiro(a), serv. público federal. 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$ 154.085,60 (Cento e 

cinquenta e quatro mil e oitenta e cinco reais e sessenta 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: Os requeridos firmaram junto ao Requrente Contrato de 

Abertura de Crédito - BB GIRO nº236.305.168, derivado do Contrato de 

Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica nº236.305.148, no valor limite de 

R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Os requeridos não vêm honrando 

com o pagamento das parcelas. Houve tentativa do recebimento do débito, 

porém restou infrutífera, de modo que a única alternativa restante foi o 

ajuizamento da presente demanda em face dos requeridos. No momento 

de ingresso da demanda, o débito perfazia o montante de R$154.085,60 

(cento e cinquenta e quanto mil e oitenta e cinco reais e sessenta 

centavos).

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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443921 Nr: 8789-43.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUNICE APARECIDA MATHIAS PASSADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CREUNICE APARECIDA MATHIAS 

PASSADOR, Cpf: 56726198191, Rg: 568216, divorciado(a), motorista 

veículo transp. de carga. 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$ 414.392,63 

(Quatrocentos e quatorze mil e trezentos e noventa e dois reais e 

sessenta e tres 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: Em 23/11/2011, a requerida emitiu junto ao Banco do 

Brasil, ora requerente, CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO sob o 

nº40/00338-8 e aditivos no valor de R$334.800,00, com vencimento para 

15/12/2019. A forma de pagamento avençada entre as partes referente ao 

citado contrato foi estipulada em 90 parcelas mensais e sucessivas, 

vencendo a primeira em 15/07/2012 e a última em 15/12/2019, 

correspondendo cada uma delas, nas datas de seus respectivos 

vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor, excluídas 

eventuais parcelas exigidas pelo número de prestações a pagar. Para 

segurança do principal da dívida e demais obrigações decorrentes do 

presente contrato de abertura de crédito fixo, a requerida como garantia, 

constituiu os bens descritos infra: 1(um) caminhão, fabricante FORD, 

modelo CARGO C 2428 E, ano de fabricação 2011, ano modelo 2012, 

chassi 9BYEAYX2CBL04232, no valor de R$222,000,00; 01(uma) 

carroceria para caminhão tipo baú frigorífico 16 paletes com equipamento 

frigorífico termo THERMO SARA, ano de fabricação 2011, ano modelo 

2011, nº de série 3C41X108850B00942, no valor de R$113.000,00; e 

1(um) REBOQUE/SEMI-REBOQUE, do tipo segundo eixo dianteiro direcional, 

fabricante Posto de Molas, Erechim, modelo pmerechim, ano fabricação 

2011, ano modelo 2011, nº de série 7294, no valor de R$37.000,00. 

Ocorre que a requerida deixou de efetuar os pagamentos devidos nas 

datas aprazadas, ensejando o vencimento antecipado dos débitos, sendo 

que o valor atualizado da dívida, até maio de 2016, perfaz o montante de 

R$414.392,63. Assim sendo, requer a Vossa Excelência: O requerente 

informa que não tem interesse na realização de audiência de conciliação e 

mediação; a citação da requerida, via AR, para, querendo, contestar a 

presente, sob pena de revelia, no prazo de 15 dias. Seja ao final julgada 

procedente a presente demanda de cobrança, para o fim de condenar a 

requerida ao pagamento do débito no valor de R$414.392,63, acrescida de 

encargos pactuados, correção monetária e juros moratórios até a data do 
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efetivo pagamento, bem como a multa contratual estipulada, além de 

custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o 

valor da condenação. Dá-se a causa o valor de R$414.392,63.

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 (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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352467 Nr: 17651-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIRTO DE OLIVEIRA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIRTO DE OLIVEIRA SILVERIO, Cpf: 

37219324987, Rg: 1009053-3, Filiação: Maria Evanira de Oliveira Silverio e 

Ilto de Oliveira Silvério, data de nascimento: 29/03/1956, brasileiro(a), 

natural de Chopinzinho-PR, separado(a) judicialmente, motorista. 

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: O requerente é credor do requerido da importância de 

R$29.935,16, representada pela cédula de crédito bancário - 

financiamento para aquisição de bens e/ou serviços - CDC, PF 

nº621/34256720, c/c nº19.441-7, agência 1.941 celebrado em data de 

05/08/2013, onde o requerente emprestou ao requerido à importância de 

R$31.000,00, para ser restituído em 36 parcelas no valor de R$1.143,83, 

vencendo a primeira em data de 22.09.2013 e a última em data 22.08.2016. 

Em garantia da obrigação assumida o Requerido transferiu em Alienação 

Fiduciária, o bem descrito na cédula de crédito bancário, a saber: 01 - 

ESP/CAMINHONETE/CARROCERIA ABERTA/C. D. - GM/S10 EXECUTIVE 

2.8, 4X4 (NACIONAL) - ANO/MODELO 2006/2007, COR PRETA, RENAVAM 

904840417, CHASSI 9BG138KJ07C414659, PLACA KAO-1855. Ocorre, 

porém, que o requerido deixou de pagar as parcelas a partir da vencida 

em data 22/03/2014, incorrendo em mora desde então, devidamente 

comprovada pela notificação via Cartório do Registro de Títulos e 

Documentos e Pessoas Jurídicas, cujo valor devidamente atualizado até 

21/08/2014 pelos encargos contratados, importa em R$30.761,24. Isto 

posto, requer a Vossa Excelência se digne: a - determinar a busca e 

apreensão liminar do bem descrito no item 02 retro, citando-se a seguir o 

requerido, para, querendo: no prazo de 05 dias, pagar a integralidade da 

dívida indicada na presente inicial, acrescida dos encargos pactuados, 

custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por V. 

Exa, sobre o valor total, hipótese na qual o bem lhe será restituido livre do 

ônus da alienação fiduciária e; no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, 

contestar e acompanhar a presente ação, até final decisão e, julgar 

procedente a presente ação, condenando-se a requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios; decorrido prazo de 05 dias, sem 

que o requerido efetue o pagamento da totalidade do devido, 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exlcusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, que poderá vendê-lo, independentemente 

de avaliação ou qualquer outra formalidade. Dá-se à causa o valor de 

R$30.761,24

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.

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, 02 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445658 Nr: 9771-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELINGTON DA SILVA ARAÚJO, Cpf: 

82618275187, Rg: 103.41222-6, Filiação: Osmarina da Silva Araujo, 

brasileiro(a), solteiro(a), autonomo. 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: Por " Contrato de Financiamento" nº10-430604/15A, 

celebrado entre as partes no dia 12/01/2016, o requerente concedeu um 

crédito ao requerido no valor líquido de R$8.000,00, que deveria ser pago 

em 40 prestações no valor de R$375,95, cada uma, cujo vencimento da 

primeira estava previsto para o dia 01/03/2016 e da última para o dia 

01/06/2019, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, 

marca GM, chevrolet, modelo Corsa - OP - básico, ano de fabricação 

2000, chassi 9BGSC19Z01C196101, PLACA JZD-2672, COR PRATA E 

RENAVAM Nº751165930. Ocorre, entretanto, que o requerido não cumpriu 

as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as 

prestações vencidas a partir de 01/03/2016, cuja mora está devidamente 

comprovada pela inclusa modificação extrajudicial, pode ser requerida 

contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 

Esgotados todos os meios para que o requerido liquidasse o seu débito, o 

requerente, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

requerer se digne ordenar a busca e apreensão do bem da sua 

propriedade que está na posse precária do requerido, para tanto, 

expedindo-se liminarmente, mandado de busca e apreensão; a citação do 

requerido, para e no prazo de 15 dias, querendo, contestar a presente, 

sob pena de revellia, facultando-lhe, ainda, o prazo de 05 dias, para o 

pagamento da dívida pendente, que nesta data importa em R$10.786,20, 

mas os encargos moratórios previstos no contrato pelo atraso do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, custas processuais e 

honorários advocatícios sobre o valor total, sob pena de não o fazendo, 
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ficar desde logo, consolidada a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do requerente, facultando-lhe a venda para o pagamento do débito 

principal, mais encargos moratórios previstos contratualmente, 

respeitando sempre, para todos os acréscimos, os limites, normas e 

restrições legais. Dá-se a causa o valor de R$10.786,20.

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. 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..

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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374501 Nr: 22675-80.2014.811.0002

 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): SCAFRIOS TRANSPORTES LTDA - ME, LUIZ 

SCAFFI NETO, OLIMPIA SCAFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SCAFRIOS TRANSPORTES LTDA - ME, 

CNPJ: 04242492000182, atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

SCAFFI NETO, Cpf: 43662722100, Rg: 819150, brasileiro(a) e atualmente 

em local incerto e não sabido OLIMPIA SCAFFI, Cpf: 48878626104, Rg: 

974829, 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: O Banco do Brasil S/A, move ação ordinária de 

cobrança nº169-81.2012.811.0002, em tramite na Vara Especializada de 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT, em face de 

SCAFRIOS TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 04.242.492/0001-82, LUIZ 

SCAFFI NETO, inscrito no CPF: 436.627.221-00, e OLIMPIA SCAFFI, incrita 

no CPF: 488.786.261-04. Objetivando o recebimento do valor de 

R$111.254,67, débito decorrente de inadimplemento do contrato de 

Contrato de Abertura de Crédito - BB GIRO EMPRESA FLEX 

Nº296.304.477. A operação contratada pelos réus proporcionou o valor 

nominal de R$100.000,00 (cem mil reais). Muito embora todas as tentativas 

de composição amigável tenham sido ignoradas, não restou alternativa ao 

autor, senão recorrer ao Poder Judiciário para ver ressarcido seu crédito. 

Dá-se à causa o valor de R$111.254,67.

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.

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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231477 Nr: 11580-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA BATISTA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAIL MOREIRA DE SOUZA, Cpf: 

17392888153, Rg: 056195, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ELIZA BATISTA SOUZA, 

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: A autora, através do anexo CONTRATO DE CRÉDITO 

DIRETO AO CONSUMIDOR, Nº1.00340.0000735.08, celebrado em 

27/08/2008, concedeu à ré um crédito no valor líquido de R$4.750,00, que, 

acrescido dos encargos contratados, deveria ser pago em 36 parcelas de 

R$244,55, cada uma, vencendo-se a primeira em 27/09/2008 e a última em 

27/08/2011, tendo como garantia, sob alienação fiduciária o seguinte 

veículo: MARCA/MODELO HONDA/CG 150 TITAN-ESD GAS. (BÁSICO), 

TIPO 05, ANO 2006, COR PRATA, PLACA KAL-9464, CHASSI 

9C2KC08206R824889. Ocorre que o réu não efetuou os pagamentos nos 

prazos estipulados, dando ensejo a uma dívida integral de R$6.971,46, O 

réu quedou-se inerte diante da notificação extrajudicial que lhe fora 

encaminhada, tornando infrutíferas as tentativas de solução amigável da 

questão, não restando à autora, credora fiduciária que é, outra alternativa 

senão ajuizar a presente ação visando, através do judiciário, a busca e 

apreensão do bem objeto da alienação fiduciária em garantia. Ante o 

exposto, requer a autora a V. Exa o seguinte: a) concessão inaudita altera 

parte, de liminar de busca e apreensão do bem objeto da garantia 

contratual, acima descrito e individualizado, depositando-se-o em mãos da 

autora, na pessoa de um dos prepostos indicados em documento anexo; a 

expedição de citação, após o cumprimento da liminar, do réu a fim de que, 

no prazo de 05 dias, efetue o pagamento da integralidade da dívida, 

obtendo a restituição do veículo; e, no prazo de 15 dias, querendo, oferte 

sua eventual contestação, sob pena de revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos afirmados na presente inicial; ao final, constestada 

ou não, seja julgada procedente a presente ação de busca e apreensão, 

confirmando a liminar concedida e consolidando, em definitivo, a 

propriedade e a posse e exclusiva do bem no patrimônio da autora, 

condenando-se o reu, ainda, no pagamento das custas, despesas 

processuais, inclusive despesas com constituição em mora, e honorários 

advocatícios. Dá-se à causa o valor de R$4.750,00.

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 
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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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439034 Nr: 6291-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNA INDUSTRIA COMERCIO LTDA,, 

VALENTINA RUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT12.560, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ETERNA INDUSTRIA COMERCIO LTDA,, 

CNPJ: 02497512000130 e atualmente em local incerto e não sabido 

VALENTINA RUSSO, Cpf: 01135625948, solteiro(a), diretora 

administrativa. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DA 

PENHORA EFETIVADA NO FEITO. FLS. 58, SENDO: 01(UMA) ÁREA DE 

TERRA 6.120 M², SITUADO NO BAIRRO JARDIM PAULA II, DEVIDAMENTE 

REGISTRADO NA MÁTRICULA 80. 829, FICHA 01, LIVRO 02, NO 

CARTÓRIO DE REGISTROS DE VÁRZEA GRANDE - MT.

Resumo da Inicial: O executado firmou como exequente em 05/02/2015, 

uma cédula de crédito bancário no valor de R$218.033,92, para 

pagamento em 58 parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se 

a primeira em 24/04/2015, acrescido dos encargos pré-fixados à base de 

2,09% ao mês e demais consectários legais. Consoante se infere dos 

documentos acostados, os executados não adimpliram a prestação que 

se venceu em 23/04/2012, ficando em mora desde então, tornando-se, 

pois, devedores do principal e dos acessórios, que importaram até o seu 

vencimento na quantia de R$208.383,09, que devidamente corrigida pelo 

INPC, acrescidas de juros de mora à base de 01% ao mês e multa 

contratual à base de 2%, perfaz a quantia de R$268.519,56, O exequente 

usou de 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 digne-se Vossa Excelência determinar 

a citação dos executados para que, no prazo de 03 dias, paguem a 

importância de R$268.519,56, relativa ao total do débito devidamente 

atualizado, até a data da propositura da presente ação, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo índice oficial vigente, 

multa contratual de 2%, mais as custas e despesas processuais, 

honorários advocatícios, estes a serem arbitrados, nos termos do artigo 

652 - A, do CPC, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem 

para a garantia do pagamento da dívida, e a sua imediata remoção, quando 

se tratar de bens móveis, procedendo desde logo a sua avaliação. Dá-se 

a presente causa o valor de R$268.519,56.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Trata-se de pedido do exequente para 

intimação por edital dos executados, acerca da penhora efetivada no 

feito.2. Quanto ao tema, o entendimento jurisprudencial tem sinalizado que, 

diferentemente do que ocorre com a citação por edital, não é necessário o 

esgotamento de todos os meios para localizar a parte, quando se tratar de 

intimação por edital.3. Nesse sentido:“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

PENHORA DE IMÓVEIS – CÔNJUGE MEEIRO DO EXECUTADO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADA – INFORMAÇÃO QUE A 

PARTE ESTÁ EM LOCAL INCERTO ANTE A EXISTÊNCIA DE AMPLA 

REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA – REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO VIA 

EDITAL – POSSIBLIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Atestando o oficial de justiça a impossibilidade da intimação 

pessoal da cônjuge meeira do executado acerca da penhora de bens 

imóveis, nada obsta que seja feita via edital, enquadrando-se no art. 231, 

do CPC. O entendimento jurisprudencial tem sinalizado que não é 

necessário o esgotamento de todos os meios para localizar a parte, 

quando se tratar de intimação por edital. (AI 49397/2014, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/07/2014, Publicado no DJE 23/07/2014)”.4. No caso dos 

autos, fora certificado pelo Senhor Oficial de Justiça que não há 

informações acerca do paradeiro dos executados, conforme se 

depreende da certidão de fls. 79.5. Assim, acolho o pedido de fls. 84, no 

tocante à intimação por edital dos executados, acerca da penhora 

realizada no imóvel matriculado sob o n. 80.829 (fls. 58).6. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.7. Às providências..

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, 03 de abril de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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